
 
 «Конденсат» акционерлік қоғамының «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен жасаған 

ірі келісімі туралы ақпарат. 
 
1) акционерлік қоғам органының келісім жасау туралы шешім қабылдаған күні: 2015 

жылғы 26 мамыр; 
 
2) келісім тақырыбы болып табылатын мүліктің құны: 22 932 144,29 мың теңге; 
 
3) келісім тақырыбы болып табылатын мүліктің соңғы бағаланған күні: 2014 жылғы 12 

қыркүйек; 
 
4) осы акционерлік қоғам активтерінің жалпы құнына келісім тақырыбы болып 

табылатын мүлік құнының пайыздық қатынасы: 73,69 %; 
 
5) келісімнің негізгі елеулі шарттары: 
«Конденсат» АҚ 2015 жылғы   29 мамырдан №40-СМ-L/05-01 кредит желісін ашу шарты 

бойынша АҚ «Қазақстанның даму банкі» АҚ алдында барлық міндеттерін орындауын 
қамтамасыз ету үшін өз иелігі мен қолданысында қалатын компанияның жылжымалы және 
жылжымайтын мүлігін кепілге береді. Компания Шарт бойынша өз міндеттерін толық 
орындағанша кепілге берілген мүлікке билік етуге құқылы емес, оның ішінде «Қазақстанның 
даму банкі» АҚ  алдын-ала жазбаша келісімінсіз сатуға, сыйға тартуға, иесіздендіруге, 
сенімді басқаруға беруге, жалға беруге, үшінші тұлғаға қайта кепілге салуға және оған басқа 
да әдістермен ауыртпалық түсіруге; 

 
6) келісім жасалған күн: 2015 ж. 04 маусым. 
  

Информация о совершении акционерным обществом «Конденсат» крупной 
сделки с  АО «Банк Развития Казахстана». 

1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки: 26 
мая 2015 года; 

 2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки: 22 932 144,29 тыс. тенге; 

 3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки: 12 сентября 
2014 г.; 

 4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к 
общей стоимости активов данного акционерного общества: 73,69 %; 

 5) основные существенные условия сделки:  
 АО "Конденсат" в качестве обеспечения исполнения обязательств перед АО "Банк 

Развития Казахстана" по Соглашению об открытии кредитной линии от  «29» мая 2015 года 
№ 40-СМ-L/05-01  предоставляет в залог движимое  и недвижимое 
имущество компании, которое остается в его владении и пользовании. Компания до полного 
исполнения своих обязательств по Соглашению не вправе распоряжаться переданным в 
залог имуществом, в том числе продавать, дарить, отчуждать иным образом, передавать в 
доверительное управление, аренду, перезалог третьим лицам и иным образом обременять 
залог без предварительного письменного согласия АО "Банк Развития Казахстана";  

6) дата заключения сделки: 04 июня 2015 г. 


