АО «FINCRAFT CAPITAL»
050059, г. Алматы, пр. Н.Назарбаев, дом 242, тел. +7 (727) 250-54-30
БИН 980340002683, БИК KZKOKZKX, ИИК KZ256017131000001183
в АО «Народный Банк Казахстана», Кбе 15

№88 от «13» февраля 2019 г.

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Астана, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

АО «Казахстанская фондовая биржа»
г.Алматы, ул.Байзакова, д.280, МФК "Almaty Towers", 8 этаж

ЗАЯВКА
Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "FINCRAFT CAPITAL" (БИН
980340002683, КАЗАХСТАН, 050059, Алматы г.а., Медеуский район, пр. Н.Назарбаев,
тел: 250 54 12) направляет текст информационного сообщения «Информация о
решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным
акционером
(участником)»
на
русском,
казахском
языке(ах),
для
размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой
отчетности и АО "Казахстанская фондовая биржа", представляющего собой средство
массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил
раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.
№
1
1

№
Содержание информации / Ақпарат
Показатель / Көрсеткіш / Indicator
п.п.
мазмұны / Information content
2
3
4
Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным
акционером (участником)
Акционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы)
қабылдаған шешімдер туралы ақпарат
1
Наименование органа эмитента, принявшего решение
Единственный акционер
2

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы

Жалғыз акционер

дата проведения общего собрания акционеров (участников)
эмитента / дата решения единственного акционера
(участника) эмитента
эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы
жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің
(қатысушының) шешім қабылдаған күні

05.02.2019

время проведения общего
собрания акционеров
(участников) эмитента
с / басталу / from
(HH:MM)
эмитент акционерлерінің
(қатысушылардың) жалпы
жиналысының өткізу уақыты
место проведения общего собрания акционеров (участников)
эмитента

10:00

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы
жиналысының өткізу орны

Пример / мысал /
example: 09:00,
14:30
Республика Казахстан, г. Алматы,
Медуский район, пр. Н.Назарбаев, дом
242
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев
даңғылы, №242-үй

3

вопросы, включенные в повестку дня общего собрания
акционеров (участников) эмитента
эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы
жиналысының күн тəртібіне енгізілген мəселелер

4

решения, принятые общим собранием акционеров
акционерного общества (участников), с указанием итогов
(результатов) голосования

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының)
жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің
(нəтижелердің) қорытындысын көрсетумен

5

О принятии решения в качестве
единственного акционера АО «Fincraft
Capital
«Fincraft Capital» АҚ жалғыз акционері
ретінде шешім қабылдау туралы
1.1. Определить в качестве
аудиторской организации
осуществляющей аудит финансовой
отчетности АО «Fincraft Capital» - ТОО
«Независимая аудиторская компания
«Центраудит-Казахстан». 1.2.
Наделить полномочиями на
подписание договора с аудиторской
организацией ТОО «Независимая
аудиторская компания «ЦентраудитКазахстан» Председателя Правления
АО «Fincraft Capital» Омашева А.
1.1 "Fincraft Capital" АҚ - "ЦентраудитҚазақстан "тəуелсіз аудиторлық
компаниясы"ЖШС қаржылық
есептілігіне аудит жүргізетін
аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.
1.2. "Fincraft Capital "АҚ Басқарма
Төрағасы А. Омашевті" ЦентраудитКазахстан "тəуелсіз аудиторлық
компаниясы" ЖШС аудиторлық
ұйымымен шартқа қол қою өкілеттігіне
беру

в случае принятия общим собранием акционеров
акционерного общества (участников) решения о
добровольной ликвидации или добровольной реорганизации
эмитента его дочерних организаций
акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының)
жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын
ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім
қабылданған жағдайда
1 место нахождения
орналасқан жері
2

наименование реорганизуемого или ликвидируемого
юридического лица
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның
атауы

3

4

БИН реорганизуемого или ликвидируемого
юридического лица
қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның
БСН
форма реорганизации эмитента

5

эмитентті қайта құрудың нысаны
условия реорганизации эмитента
эмитентті қайта құрудың шарттары

6

В случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о
заключении крупной сделки и (или) сделки, которая отвечает одновременно следующим условиям:
является сделкой, в совершении которой акционерным обществом имеется заинтересованность, и
связана 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 такой сделки

Акцион
нерлік қоғам акционерлеріні
а
ің жалпы жинаалысында ірі мəмілелерді
м
жəəне бір мезгілд
де мынадай
шарттаарға сай келетін: акционерлікк қоғамның ол
ларды жасасуғаа мүдделігі барр жəне акцион
нерлік
қоғамн
ның уəкілетті органы
о
осындаай мəмілелердіі жасасу туралы
ы шешім қабы
ылдаған күнге құны
қ
акцион
нерлік қоғам ак
ктивтерінің жаалпы балансты
ық құны мөлшеерінің он жəне одан көп пайы
ызын құрайтын
н
мүліктіі сатып алуға немесе
н
иеліктеен шығаруға баайланысты мəм
мілелер болыпп табылатын мəмілелерді
м
жасасуу жөніндегі шешім қабылданнған жағдайда
1 вид
д сделки
мəəміленің түрі
2

предмет сделки
мəəміленің мəні

3

процентное сооттношение стоиимости имущесства,
явлляющегося преедметом сделкки, к общей сто
оимости
акттивов данного акционерногоо общества, наа дату
принятия органо
ом акционерноого общества решения о
закключении сдел
лки
мəəмілені жасау туралы
т
шешімдді акционерлікк қоғам
оргганы қабылдағған күні осы аккционерлік қоғғамның
акттивтерінің жал
лпы құнына мəəміленің мəні болып
б
таб
былатын мүлік
к құнының паййыздық арақаттынасы

Если решение о заключении акциоонерным общесством крупной
й сделки и (илии) сделки с
заинтерресованностью
ю содержит иннформацию, со
оставляющую банковскую
б
таайну, тайну стр
рахования,
коммеррческую тайну
у на рынке ценнных бумаг и иную
и
тайну, ох
храняемую зако
конами Республ
лики
Казахстан, при размеещении инфор мации публиккуется только дата
д
принятия решения о зак
ключении
крупноой сделки и (ил
ли) сделки с зааинтересованностью, а такжее иная информ
мация по решен
нию
акцион
нерного общества.
Егер аккционерлік қоғғамның ірі мəм
міле жəне (нем
месе) мүдделігіі бар мəміле ж
жасау туралы шешімінде
ш
банктікк құпияны, сақ
қтандыру құпииясын, бағалы қағаздар нарығындағы комм
мерциялық құп
пияны жəне
Қазақстан Республик
касының заңдаарымен қорғал
латын өзге құпи
ияны құрайтынн ақпарат болсса, ақпаратты
орналаастырған кезде тек қана ірі м
мəміле жəне (неемесе) мүдделіігі бар мəміле жасалған күн, сондай-ақ
акцион
нерлік қоғамны
ың шешімі боййынша өзге ақп
парат жариялан
нады.
При прринятии в течение одного раббочего дня несскольких решеений о заключеении акционер
рным
общесттвом крупной сделки
с
и (или)) сделки с заин
нтересованносттью, допускаеттся предоставл
ление
информ
мации по таким решениям ппосредством пр
редставления акционерным
а
ообществом одн
ной заявки,
содерж
жащей информацию по нескоольким таким решениям.
р
Бір жұм
мыс күні ішінд
де жасалуындаа мүдделігі бар
р бірнеше мəміле жасаған кеезде, осындай мəмілелер
м
бойынш
ша ақпаратты акционерлік ққоғамға осындаай бірнеше мəм
міле бойынша ақпарат қамты
ылған бір
өтінім ұсыну арқылы
ы ақпарат беруг
уге рұқсат етілееді
7

иные сведения при необходимостии
қажет болған
б
кезде өзге
ө де мəліметттер
В случае наличия у эмитента
э
единсственного акци
ионера (участн
ника), указываается дата решеения
единсттвенного акцио
онера (участниика), решения принятые
п
един
нственным акцционером (учасстником),
иные сведения по реш
шению эмитеннта.
Эмитен
нттің жалғыз акционері
а
(қаты
ысушысы) бол
лған жағдайда жалғыз акцион
онер (қатысушы
ы) шешім
қабылд
даған күн, жалғыз акционер (қатысушы) қаабылдаған шеш
шімдер, эмитеннттің ұйғарым
мы бойынша
өзге дее мəліметтер кө
өрсетіледі.

Преддседатель Правлени
ия
Исп. С
Сеилов Т.Т.
+7 (7227) 250 54 12
tseilovv@bta.kz

А. Омашев

