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         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. 
              

№ № 
п.п. Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат 

мазмұны / Information content 
1 2 3 4 

1 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 

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Жалғыз акционер 

2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) 
эмитента / дата решения единственного акционера 
(участника) эмитента 

05.02.2019 
  

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 
жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің 
(қатысушының) шешім қабылдаған күні 

  

  время проведения общего 
собрания акционеров 
(участников) эмитента с / басталу / from 

(HH:MM) 

10:00 

Пример / мысал / 
example: 09:00, 
14:30 эмитент акционерлерінің 

(қатысушылардың) жалпы 
жиналысының өткізу уақыты 

место проведения общего собрания акционеров (участников) 
эмитента 

Республика Казахстан, г. Алматы, 
Медуский район, пр. Н.Назарбаев, дом 
242 

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы 
жиналысының өткізу орны 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 
Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев 
даңғылы, №242-үй  



3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания 
акционеров (участников) эмитента 

О принятии решения в качестве 
единственного акционера АО «Fincraft 
Capital 

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 
жиналысының күн тəртібіне енгізілген мəселелер 

 
«Fincraft Capital» АҚ жалғыз акционері 
ретінде шешім қабылдау туралы 

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

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 «Центраудит-
Казахстан» Председателя Правления 
АО «Fincraft Capital» Омашева А. 

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

1.1 "Fincraft Capital" АҚ - "Центраудит-
Қазақстан "тəуелсіз аудиторлық 
компаниясы"ЖШС қаржылық 
есептілігіне аудит жүргізетін 
аудиторлық ұйым ретінде белгіленсін.  
1.2. "Fincraft Capital "АҚ Басқарма 
Төрағасы А. Омашевті" Центраудит-
Казахстан "тəуелсіз аудиторлық 
компаниясы" ЖШС аудиторлық 
ұйымымен шартқа қол қою өкілеттігіне 
беру 

5 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 БИН реорганизуемого или ликвидируемого 
юридического лица 

    

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның 
БСН   

4 форма реорганизации эмитента   

эмитентті қайта құрудың нысаны    

5 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 
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