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ЗАЯВКА 

              

       Настоящим АКционерное общество "БАСТ" (БИН 060440009840, КАЗАХСТАН, 070101, Восточно-

Казахстанская область, Абайский район, Каскабулакский с.о., село Каскабулак, тел: +7 727 330 82 04, веб-

сайт: http://bast-mining.kz/) направляет текст информационного сообщения «Информация об иных 

событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента и (или) инвесторов, в соответствии 

с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента»  на русском, казахском языке(ах), 

для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, 

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. 

              

№ № 

п.п. 

Показатель / 

Көрсеткіш  / 

Indicator 

Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content 

1 2 3 4 

24. Информация об иных событиях, затрагивающих интересы акционеров (участников) эмитента 

и (или) инвесторов, в соответствии с уставом и проспектом выпуска эмиссионных ценных бумаг 

эмитента 

Эмитенттің жарғысына және эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару проспектісіне сәйкес 

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) және (немесе) инвесторлардың мүдделерін 

қозғайтын өзге де оқиғалар туралы ақпарат 

1 Дата события, 

затрагивающего 

интересы 

акционеров 

(участников) 

эмитента и (или) 

инвесторов, в 

соответствии с 

уставом и 

проспектом выпуска 

эмиссионных 

ценных бумаг 

эмитента 

24.04.2020   

эмитенттің жарғысы 

мен эмиссиялық 

бағалы қағаздарды 

шығару 

проспектісіне сәйкес 

эмитенттің 

акционерлерінің 

(қатысушыларының) 

және (немесе) 

инвесторлардың 
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мүддесін қозғайтын 

оқиға күні 

2 сведения, 

затрагивающие 

интересы 

акционеров 

(участников) 

эмитента и (или) 

инвесторов, в 

соответствии с 

уставом и 

проспектом выпуска 

эмиссионных 

ценных бумаг 

эмитента 

привлечение Общества к административной ответственности по ст. 262 

часть 6 КоАП РК (предусмотрено раскрытие информации в 

соответствии с пунктом 34.2.10 Устава Общества) 

эмитенттің жарғысы 

мен эмиссиялық 

бағалы қағаздарды 

шығару 

проспектісіне сәйкес 

эмитенттің 

акционерлерінің 

(қатысушыларының) 

және (немесе) 

инвесторлардың 

мүддесін қозғайтын 

мәліметтер 

Қоғамды әкімшілік жауапкершілікке тарту. Қазақстан 

Республикасының Әкімшілік кодексінің 262-бабы 6-бөлігі (ақпаратты 

ашу Қоғам Жарғысының 34.2.10-тармағына сәйкес ұсынылады) 
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