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          Мәңгілік ел даңғылы, 55А, 8-ші қабат, Z05T3E2                   
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№ 05-02/1225 от 28.12.2022

АО "Казахстанская фондовая 
биржа"

ЗАЯВКА
Настоящим акционерное общество "Казына Капитал Менеджмент" (БИН 

070540007641, Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, Есильский р., пр.Мангилик 
Ел, д.55А, 8 этаж, (7172) 55-42-22, info@kcm-kazyna.kz, www.kcm-kazyna.kz) направляет 
текст информационного сообщения «Информация о списке, и (или) об изменении в списке 
организаций, в которых эмитент обладает десятью и более процентами акций (долей, паев) 
каждой такой организации»  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
Информация о списке, и (или) об изменении в списке организаций, в которых эмитент обладает 
десятью и более процентами акций (долей, паев) каждой такой организации
Эмитент әрбір осындай ұйым акцияларының (үлестерінің, пайларының) он және одан көп 
пайызын иеленетін ұйымдардың тізімі және эмитент әрбір осындай ұйым акцияларының 
(үлестерінің, пайларының) он және одан көп пайызын иеленетін ұйымдар тізіміндегі өзгерістер 
туралы ақпарат

дата изменения в списке организаций, в 
которых эмитент обладает десятью и более 
процентами акций (долей участия в 
уставном капитале, паев) в каждой такой 
организации

 1

әр ұйым тізіліміндегі, эмитент он және 
одан артық пайыз акцияларына ие болатын 
ұйымның (жарғылық капиталындағы 
қатысу үлестері, пайлары) өзгерістер күні

26.12.2022

 

Изменения в списоке организаций  
Ұйымдар тізіміндегі өзгерістер

1
 

Суть изменения Стал обладать

11

2

1
Өзгеріс мәні Ие болды
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1. БИН организации, в которой 
эмитент стал обладать (перестал 
обладать) десятью и более процентами 
акций (долей, паев); резидентство

Резидент

    эмитент акцияларының 
(үлестерінің, пайларының) он және 
одан көп пайызын иеленген (иелігі 
тоқтаған) ұйымның БСН; резиденттік 
белгісі

221240900399

Резидент

2. полное наименование организации, 
в которой эмитент стал обладать 
(перестал обладать) десятью и более 
процентами акций (долей, паев)

Частная компания BGlobal Ventures Ltd.

    эмитент акцияларының 
(үлестерінің, пайларының) он және 
одан көп пайызын иеленген (иелігі 
тоқтаған) ұйымның толық атауы

BGlobal Ventures Ltd. Жеке компаниясы

3. процентное соотношение 
количества акций (долей, паев) данной 
организации к общему количеству 
размещенных акций (долей, паев) 
организации на дату, следующую за 
датой изменения списка организаций, 
в которых эмитент обладает десятью и 
более процентами акций (долей, паев)

 

    акцияларының (үлестерінің, 
пайларының) он және одан да көп 
пайызына эмитент иеленген ұйымдар 
тізімінің өзгерген күнінен кейінгі 
күніне сәйкес ұйымның акциялар 
(үлестер, пайлар) мөлшерінің 
орналастырылған акциялардың 
(үлестердің, пайлардың) жалпы 
мөлшеріне пайыздық арақатынасы

100,00000

 

список организаций, в которых эмитент 
обладает десятью и более процентами 
акций (долей, паев) каждой такой 
организации, с учетом внесенных в него 
изменений

 

эмитент әрбір осындай ұйым 
акцияларының (үлестерінің, пайларының) 
он және одан көп пайызын иеленетін 
ұйымдардың тізімі

4

 

1. полное наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью 
"BV Management"

    ұйымның  толық атауы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "BV 
Management"

2. процентное соотношение 
количества акций (долей, паев) данной 
организации к общему количеству 
размещенных акций (долей, паев) 
организации 

 

1

    ұйымның акциялар (үлестер, 
пайлар) мөлшерінің орналастырылған 
акциялардың (үлестердің, пайлардың) 
жалпы мөлшеріне пайыздық 
арақатынасы

100,0000

 

3

2 1. полное наименование организации Акционерное общество "Baiterek Venture Fund"
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    ұйымның  толық атауы Акционерлік қоғам "Baiterek Venture Fund"

2. процентное соотношение 
количества акций (долей, паев) данной 
организации к общему количеству 
размещенных акций (долей, паев) 
организации 

 

    ұйымның акциялар (үлестер, 
пайлар) мөлшерінің орналастырылған 
акциялардың (үлестердің, пайлардың) 
жалпы мөлшеріне пайыздық 
арақатынасы

100,0000

 

1. полное наименование организации Частная компания BGlobal Ventures Ltd.

    ұйымның  толық атауы BGlobal Ventures Ltd. Жеке компаниясы

2. процентное соотношение 
количества акций (долей, паев) данной 
организации к общему количеству 
размещенных акций (долей, паев) 
организации 

 

3

    ұйымның акциялар (үлестер, 
пайлар) мөлшерінің орналастырылған 
акциялардың (үлестердің, пайлардың) 
жалпы мөлшеріне пайыздық 
арақатынасы

100,0000

 

1. полное наименование организации Акционерное общество "Delta Technology"

    ұйымның  толық атауы Акционерлік қоғам "Delta Technology"

2. процентное соотношение 
количества акций (долей, паев) данной 
организации к общему количеству 
размещенных акций (долей, паев) 
организации 

 

4

    ұйымның акциялар (үлестер, 
пайлар) мөлшерінің орналастырылған 
акциялардың (үлестердің, пайлардың) 
жалпы мөлшеріне пайыздық 
арақатынасы

48,9999

 

Заместитель Председателя 
Правления

Г. Маканалина

Исп: Баглан Нургалиева
8 702 940 10 14
b.nurgaliyeva@kcm-kazyna.kz
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