
№ № п.п. Показатель / Көрсеткіш  / 

Indicator 

Содержание информации / Ақпарат 

мазмұны / Information content 

1 2 3 4 

5. Информация о совершении акционерным обществом крупных сделок  

Акционерлік қоғамы ірі мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат 

  Является ли совершенная крупная 

сделка - сделкой по получению 

займа в размере, составляющем 

двадцать пять и более процентов от 

размера собственного капитала АО 

Нет   

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   

  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) 

Нет   

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) 

Жоқ   

1 дата заключения сделки 06.09.2016   

мәміле жасалған күн   

1.1 Номер договора     

Келісім-шарт нөмірі   



1.2 Сроки и условия сделки АО "Казкоммерцбанк" увеличивает 

кредитную линию на 773 000 000 в 

рамках заключенного между АО 

"Кокшетауские минеральные воды", ТОО 

«Азия Су Компаниясы» и АО 

"Казкоммерцбанк" Соглашения об 

открытии кредитной линии № 113С от 

«07» октября 2015 года. Кредитный 

лимит предоставляется на срок с 6 

сентября 2016 года по 28 июня 2017 года. 

Мерзімдері мен шарттары "Көкшетау минералды сулары" АҚ, 

"Азия Су Компаниясы" ЖШС және 

"Қазкоммерцбанк" АҚ арасында 2015 

жылдың «07» қазанында жасалған Несие 

желісін ашу туралы №113С келісім 

аясында, "Қазкоммерцбанк" АҚ несие 

желісін 773 000 000-ға көбейтті. Несиелік 

лимит 2016 жылдың 6 қыркүйегінен 

бастап 2017 жылдың 28 маусымына 

дейінгі мерзімге беріледі. 

2 1 предмет сделки АО "Кокшетауские минеральные воды" 

заключило с АО "Казкоммерцбанк" и 

ТОО «Азия Су Компаниясы» 

дополнительное соглашение № 11 к 

Соглашению об открытии кредитной 

линии № 113С от «07» октября 2015 года 

(дале - Соглашение) об увеличении 

размера лимита кредитной линии, 

предоставленной по Соглашению на 773 

000 000 (семьсот семьдесят три 

миллиона) тенге. Сделка признается 

крупной по взаимосвязанности. 

мәміле мәні "Көкшетау минералды сулары" АҚ 

«Қазкоммерцбанк» АҚ және «Азия Су 

Компаниясы» ЖШС -пен «07» қазан 2015 

жылы № 113 С кредит желісін ашу 

туралы Келісімге (бұдан әрі Келісім), 

Келісіммен берілген 773 000 000  (жеті 

жүз жетпіс үш) кредит желісінің лимитын 

көбейту туралы, № 11 қосымша келісім 

жасасты. Сабақтастық бойынша мәміле 

ірі болып саналады. 

2 Информация о приобретенном 

(-ых) / отчуждаемом (-ых) 

активе (ах) 

не применимо для настоящей сделки 

Cатып алу/иеліктен шығару 

активі(тер) туралы ақпарат 

бұл келісімде пайдаланылмайды 

контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптарының атауы   

1 1. ИИН/БИН стороны сделки 950440000010   

    Мәміле тараптарының   



ЖСН/БСН 

2. Наименование стороны 

сделки 

АО "Кокшетауские минеральные воды" 

    Мәміле тараптарының атауы "Көкшетау минералды сулары" АҚ 

3. Характер и объем долей 

участия 

 - 

    Қатысу үлестерінің сипаты 

мен көлемі 

 - 

2 1. ИИН/БИН стороны сделки; 

резидентство 

911040000021 Резидент 

    Мәміле тараптарының 

ЖСН/БСН; резиденттік белгісі 

Резидент 

2. Наименование стороны 

сделки 

АО "Казкоммерцбанк" 

    Мәміле тараптарының атауы "Казкоммерцбанк" АҚ 

3. Характер и объем долей 

участия 

  

    Қатысу үлестерінің сипаты 

мен көлемі 

  

3 1. ИИН/БИН стороны сделки; 

резидентство 

961240003449 Резидент 

    Мәміле тараптарының 

ЖСН/БСН; резиденттік белгісі 

Резидент 

2. Наименование стороны 

сделки 

ТОО "Азия Су Компаниясы" 

    Мәміле тараптарының атауы "Азия Су Компаниясы" ЖШС 

3. Характер и объем долей 

участия 

 - 

    Қатысу үлестерінің сипаты 

мен көлемі 

 - 

  Количество заявленных валют 

(рассчитвается автоматически) 

1   

Ұсынылған валюталар саны 

(автоматты түрде есептеледі) 

  

3.1 валюта стоимости имущества KZT - Тенге   

мүліктің валюталық құны KZT   

1 стоимость имущества, 

являющегося предметом сделки 

на дату принятия органом 

акционерного общества 

решения о совершении сделки 

773 000 000,00   

акционерлік қоғам органы 

мәміле жасау туралы шешім 

  



қабылдаған күні мәміле мәні 

болып табылатын мүліктің 

құны 

4 дата принятия органом акционерного 

общества решения о совершении 

сделки 

06.09.2016   

акционерлік қоғам органы мәміле 

жасау туралы шешім қабылдаған 

күні 

  

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) 

    

ақша және (немесе) алғашқы 

нарықта шығарылатын 

(орналастырылатын) бағалы қағаздар 

мәміле мәні болып табылған 

жағдайларды қоспағанда мәміле мәні 

болып табылатын мүлікті соңғы 

бағалау күні  

  

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. 

5,76   

Белгілеген күн бойынша акционерлік 

қоғам органының келіміс жасау 

туралы шешімі, мүлік құнының 

пайыздық көрсеткішінің, келісім 

пәні болып табылатын, акционерлік 

қоғам активтерінң жалпы құнына ара 

қатынасы 

  

7 Данная сделка является также 

сделкой, в совершении которой 

обществом имеется 

заинтересованность 

Да   

Осы мәміле, оны жасау кезінде 

акционерлік қоғам мүдделілігі бар 

мәміле болып табылама 

Иә   

  Если совершенная акционерным обществом сделка, является одновременно 

крупной сделкой и сделкой, в совершении которой обществом имеется 

заинтересованность, информация о такой сделке размещается только в 

соответствии с пунктом 5 настоящего приложения с указанием об этом. 

Егер акционерлік қоғамның жасалған мәміле  бір мезгілде  ірі мәміле болса және 

жасалуында  қоғамның мүдделілігі бар болса мұндай мәміле туралы ақпарат осы 

қосымшаның 5-тармағына сәйкес бұл туралы көрсетумен орналастырылады. 



8 Иные сведения о сделке нет 

Мәміле туралы өзге де мәліметтер жоқ 

 


