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Информация о совершении акционерным обществом сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность
Акционерлік қоғам жасаған мәмілелер, қоғамның оларды жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасағаны туралы ақпарат
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?

Нет

Жасалған мәміле(лер) ірі және/немесе жасалған ірі мәміле АҚ меншіктік
Жоқ
капиталы мөлшерінен жиырма бес және одан да жоғары пайызды құрайтын
мөлшеріндегі қарызды (займ) алу бойынша мәмілесі болып саналады ма?

1

При заключении в течение одного рабочего дня нескольких сделок, в совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, допускается
предоставление информации по таким сделкам посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по нескольким таким
сделкам.
Бір жұмыс күні ішінде олардың жасалуында акционерлік қоғамның мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасау кезінде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты
акционерлік қоғам осындай бірнеше мәміле бойынша ақпараты бар бір өтінімді ұсыну арқылы ақпаратты ұсыну рұқсат етіледі.
дата заключения сделки(-ок)
01-02-17
мәміле жасалған күн
Количество заявленных сделок (рассчитвается автоматически)

2

Ұсынылған мәмілелер саны (автоматты түрде есептеледі)
1

Сделка
Мәміле

1.1

1.1а

1.2
1.3

Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в
совершении которой обществом имеется заинтересованность,
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 сделки, в совершении которой
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер
договора (при наличии номера), а также иная информация по решению
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

Нет

В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму,
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО

Нет

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

Жоқ

Номер договора
Келісім-шарт нөмірі
предмет сделки

AWC № AWC/17-12

мәміле мәні

контрагент(ы) сделки

Жоқ

АО "Кокшетауские минеральные воды" заключило с ТОО "Азия Су Компаниясы"
договор аренды нежилых помещений общей площадью 329 м2, кадастровый номер:
21:319:057:809:8/1, расположенных на земельном участке кадастровый номер:
21:319:057:809, по адресу: город Астана, район Сарыарка, ул. Коктал, дом, 8/1.
«Көкшетау минералды сулары» АҚ «Азия Су Компания» ЖШС-мен Астана қаласы,
Сарыарқа ауданы, Көктал көшесі, 8/1 үйінде, кадастырлық нөмері: 21:319:057:809:8
жер телімінде орналасқан жалпы аумағы 329 м2, кадастырлық нөмері:
21:319:057:809:8/1, тұрғын емес мекен жайды жалға алу шартын жасасты.
2

мәміле тараптары
1

1. ИИН/БИН стороны сделки

950440000010

Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки
Мәміле тараптарының атауы

2

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки
Мәміле тараптарының атауы

1.4

2

дата принятия органом акционерного общества решения о совершении
сделки.
акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау
күні
Сделка
Мәміле

АО "Кокшетауские минеральные воды"
"Көкшетау минералды сулары" АҚ

961240003449
ТОО "Азия Су Компаниясы"
"Азия Су Компаниясы" ЖШС

31-01-17

Резидент
Резидент

2.1

2.1а

2.2
2.3

Содержит ли договор о заключении акционерным обществом сделки, в
совершении которой обществом имеется заинтересованность,
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 сделки, в совершении которой
обществом имеется заинтересованность, публикуется только дата и номер
договора (при наличии номера), а также иная информация по решению
акционерного общества)
Акционерлік қоғамның мәміле жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау
туралы шартта бағалы қағаздар нарығында банк құпиясы, сақтандыру
құпиясы, коммерциялық құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан
Республикасының заңдарымен қорғалатын ақпарат бар ма? (акционерлік
қоғамның ірі мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды жасауға
мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы ақпаратты орналастырған кезде
шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-ақ акционерлік қоғамның
шешімі бойынша өзге де ақпарат жарияланады)

Нет

В результате сделки приобретено / отчуждено имущество на сумму,
равную и более 10%, но менее 25% от размера активов АО

Нет

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің мөлшерін 10% - тен артық, бірақ
25% - тен кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен шығарылды

Жоқ

Номер договора
Келісім-шарт нөмірі
предмет сделки

AWC/17-11

мәміле мәні

«Көкшетау минералды сулары» АҚ «Азия Су Компания» ЖШС-мен Ақмола облысы,
Көкшетау қаласы, Солтүстік өңдірістік аумағы, құрылыс 54 Б/3, кадастырлық нөмері:
01-174-015-923 жер телімінде орналасқан жалпы аумағы 1021 м2, кадастырлық нөмері:
01:174:015:923:1, тұрғын емес мекен жайды жалға алу шартын жасасты.

контрагент(ы) сделки

2

Жоқ

АО "Кокшетауские минеральные воды" заключило с ТОО "Азия Су Компаниясы"
договор аренды нежилых помещений общей площадью 1021 м2, кадастровый номер:
01:174:015:923:1 (далее - помещение), расположенных на земельном участке
кадастровый номер: 01-174-015-923, по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау,
промышленная зона Северная, строение 54Б/3

мәміле тараптары
1

1. ИИН/БИН стороны сделки

950440000010

Мәміле тараптарының ЖСН/БСН
2. Наименование стороны сделки
Мәміле тараптарының атауы

2

1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство
Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; резиденттік белгісі
2. Наименование стороны сделки
Мәміле тараптарының атауы

2.4

дата принятия органом акционерного общества решения о совершении
сделки.
акционерлік қоғам органының мәміле жасау туралы шешімді қабылдау
күні

АО "Кокшетауские минеральные воды"
"Көкшетау минералды сулары" АҚ

961240003449
ТОО "Азия Су Компаниясы"
"Азия Су Компаниясы" ЖШС

31-01-17

Резидент
Резидент

