
 
Акционерлік қоғамы ірі мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат 

(«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ кепіл шарттарына қосымша келісімдер жасау) 
 
Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік капиталы 
мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын мөлшеріндегі 
қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып саналады ма: Иә 
 
Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле жасасу 
туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен қорғалатын банк құпиясы, 
сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияны және басқа да 
құпия болып табылатын ақпаратт бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы 
ақпаратты орналастыру кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның 
шешімі бойынша басқа да ақпарат жарияланады): Иә 
 
1.  мәміле жасалған күн: 2021 жылғы 13 шілде 

 
2.  мәміле мәні:  

"Конденсат" АҚ Директорлар Кеңесінің "Қазақстанның Даму Банкі" АҚ-мен ірі 
мәміле жасасу, атап айтқанда: 30.06.2020 ж. № DZI-194-20, 30.06.2020 ж. № DZI-
195-20, 30.06.2020 ж. № DZI-196-20, 30.06.2020 ж. № DZI-197-20 ,30.06.2020 ж. 
№ DZI-198-20, 30.06.2020 ж. № DZI -199-20, 30.06.2020 ж. № DZI -200-20, 
30.06.2020 ж. № DZI -201-20, 30.06.2020 ж. № DZI-202-20 30.06.2020 ж., 
30.06.2020 ж. № DZI-203-20, қоғам мүлкінің кепіл құнын өзгертуді көздейтін 
жылжымайтын мүлік кепілінің шарттарына қосымша келісім. 
 
мәміле тараптарының атауы: 2 

 
1) 1. БСН: 921040000053 

2. «Конденсат» акционерлік қоғамы 
 

2) 1. БСН: 010540001007, Резидент 
2.  «Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы 

   
 

3. акционерлік қоғам органы мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні:  
2021 жылғы 01шілде 

      
 
4. Мәміле туралы өзге де мәліметтер: Жоқ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 



 
 
 
         Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок  

(заключение дополнительных соглашений к договорам залогов  
с АО «Банк Развития Казахстана») 

 
Является ли совершенная сделка(и) крупной сделкой и/или сделкой по получению 
займа в размере, составляющем двадцать пять и более процентов от размера 
собственного капитала АО: Да 
 
Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной сделки и 
(или) сделки с заинтересованностью информацию, составляющую банковскую 
тайну, тайну страхования, коммерческую тайну на рынке ценных бумаг и иную 
тайну, охраняемую законами Республики Казахстан? (при размещении 
информации о сделках публикуется только дата заключения, а также иная 
информация по решению акционерного общества): Да  
 

1. Дата заключения сделки: 13 июля  2021 г. 
 

2. Предмет сделки:  
Заключение крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана», а именно:  
дополнительного соглашения к договорам залога недвижимого имущества № 
DZI-194-20 от 30.06.2020г., № DZI-195-20 от 30.06.2020г., № DZI-196-20 от 
30.06.2020г.,  № DZI-197-20 от 30.06.2020г., № DZI-198-20 от 30.06.2020г., № 
DZI-199-20 от 30.06.2020г., № DZI-200-20 от 30.06.2020г.,  № DZI-201-20 от 
30.06.2020г.,  № DZI-202-20 от 30.06.2020г.,  № DZI-203-20 от 30.06.2020г., 
предусматривающие изменение залоговой стоимости имущества Общества. 
 
   контрагент(ы) сделки: 2 
 
 
1) 1. БИН: 921040000053, Резидент  
      2. Акционерное общество «Конденсат»   
      
 
2) 1. БИН: 010540001007, Резидент 
      2. Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» 
 

              
     3. Дата принятия органом акционерного общества решения о заключении    

сделки: 01 июля 2021 г. 
 
       
     4. Иные сведения о сделке: Нет 


