
 
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: 2019 ж. 20 тамыз.  
 
2) Оқиға  туралы ақпарат:  
 

Бірінші сұрақ бойынша шешілді: 
 
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі – Банк)  ірі мәмілелер жасасу 
арқылы, атап айтқанда, 04.06.2015 ж. № ДЗИ120-L/05-01 жылжымайтын мүлік 
кепілінің шартына және 04.06.2015 ж. № ДЗИ121-L/05-01 жылжымалы мүлік 
кепілінің шартына қосымша келісімдер(берілген жобаларға сәйкес)Қоғамның 
міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан көп 
пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және несие желісін ашу Келісімдері 
бойынша «Конденсат» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің 
орындалуын қамтамасыз ету ретінде «Конденсат» АҚ-ның мүлкін Банкке 
кепілге беру, атап айтқанда, СГКДТ объектілері, осы Тізімге (шешімнің №1 
қосымшасына) сәйкес: 
-29.05.2015 ж. № 40-СМ-L/05-01  77 068 995 (жетпіс жеті миллион алпыс сегіз 
мың тоғыз жүз тоқсан бес) АҚШ доллары сомасына 8,5% сыйақы және 14 184 
833 619 (он төрт миллиард бір жүз сексен төрт миллион сегіз жүз отыз үш мың 
алты жүз он тоғыз) теңге 77 тиын сомасына 7,0% сыйақы мөлшерлемесімен, 
11 жыл мерзімге; 
-16.10.2018 ж. № 43-СМ-L/05 10 жыл мерзімге 11% сыйақымен 7 120 000 000 
(жеті миллиард бір жүз жиырма миллион) теңге сомасына (бұдан әрі-Келісім),  
оның ішінде келісімдер бойынша негізгі қарызды қайтару, сыйақылар, 
комиссиялар, тұрақсыздық айыптары мен келісімдерде көзделген өзге де 
төлемдерді төлеу бойынша. 

 
Екінші сұрақ бойынша шешілді: 

 
Қоғам Банк алдындағы өзінің барлық міндеттемелерін орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған жағдайда, мүлікті соттан тыс сатуға Банкке келісім 
беруге міндетті. 
 

Үшінші сұрақ бойынша шешілді: 
 
Қоғамның бас директоры Н.С. Муфтееваға Қоғам атынан берілген жобаларға 
сәйкес  Қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік беру.Сонымен қатар, келісім-
шарттар жасау үшін, оларға қатысты ерекше талаптар белгіленген жағдайда, 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын сақтауға  Қоғамның Бас 
директоры Н.С. Муфтеева жауапты тұлға болып анықталсын. 
 

 



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 крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана») 
 
1) Дата события: 20 августа 2019 г. 
 
2) Информация о событии: 
 

По первому вопросу решили: 
 
Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и 
более процентов размера его собственного капитала, путем заключения 
Обществом с АО «Банк Развития Казахстана» (далее - Банк) крупных сделок, 
а именно дополнительных соглашений (согласно приложенным проектам) к 
Договору залога недвижимого имущества № ДЗИ120-L/05-01 от 04.06.2015 г.  и 
к Договору залога движимого имущества № ДЗИ121-L/05-01 от 04.06.2015 г. по 
предоставлению имущества Общества, а именно объектов СГКДТ, согласно 
Перечню (Приложение №1 к настоящему решению) в залог Банку в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств 
перед Банком по Соглашениям об открытии кредитных линий:  
- №40-СМ-L/05-01 от 29.05.2015 г. на сумму 77 068 995 (семьдесят семь 
миллионов шестьдесят восемь тысяч девятьсот девяносто пять) долларов 
США под 8,5% вознаграждения и 14 184 833 619 (четырнадцать миллиардов 
сто восемьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать три тысячи шестьсот 
девятнадцать) тенге 77 тиын под 7,0% вознаграждения, сроком на 11 лет; 
- №43-СМ-L/05 от 16.10.2018 г. на сумму 7 120 000 000 (семь миллиардов сто 
двадцать миллионов) тенге под 11% вознаграждения, сроком на 10 лет (далее 
– Соглашения),  
в том числе, по возврату основного долга по Соглашениям, уплате 
вознаграждений, комиссий, неустоек и иных выплат, предусмотренных 
Соглашениями. 
 

По второму вопросу решили: 
    
Дать согласие Банку на внесудебную реализацию имущества в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих 
обязательств перед Банком.     
   

По третьему вопросу решили: 
     
Наделить Генерального директора Общества Муфтееву Н.С. полномочиями от 
имени Общества заключить Дополнительные соглашения в соответствии с 
прилагаемыми проектами. Также определить Генерального директора 
Общества Муфтееву Н.С. ответственным лицом Общества за соблюдение 
требований законодательства Республики Казахстан к совершению 
Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые 
условия. 
 


