
АО «Казахстанская фондовая биржа»
АО «Информационно-учетный центр»

ЗАЯВКА

       Настоящим  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  "СТРАХОВАЯ  КОМПАНИЯ  "КОММЕСК -ӨМІР" (БИН 911140000055, 
Казахстан , 050000,  Алматы г.а., Алмалинская  р.а., ул.Наурызбай  батыра, д.19 (угол ул. Макатаева ), , (727) 244-74-00, 
almaty@kommesk-omir.kz,  www.kommesk.kz)  направляет  текст  информационного  сообщения  «Информация  об иных 
событиях, затрагивающих  интересы акционеров  (участников) эмитента и (или) инвесторов , в соответствии  с уставом и 
п р о с п е к т о м  в ы п ус к а  э м и с с и о н н ы х  ц е н н ы х  б у м а г  э м и т е н т а »   н а  р у с с к о м ,  к а з а х с к о м  я з ы к е ( а х ),  д л я 
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

15.01.2021

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару 
проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің  (қатысушыларының ) 
және (немесе) инвесторлардың 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

Советом Директоров АО «СК «Коммеск-Өмiр» приняты следующие решения: 1. 
Совершать сделки по страхованию с лицами, связанными с АО «СК «Коммеск-
Өмiр» особыми отношениями, с учетом требований пункта 1 статьи 15-1 Закона 
Республики Казахстан «О страховой деятельности» только в соответствии с 
типовыми условиями таких сделок утвержденными Советом директоров АО «СК 
«Коммеск-Өмiр» и применимыми к аналогичным сделкам с третьими лицами. 2. 
При размещении информации о совершении названных сделок на интернет-сайтах 
www.dfo.kz, www.kase.kz и самого АО «СК «Коммеск-Өмiр» публиковать только 
дату и номер договора, а также информацию о форме страхования.  3. При 
заинтересованности  всех членов Совета директоров и (или) невозможности 
принятия Советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду 
отсутствия количества голосов, необходимо руководствоваться  решением Годового 
общего собрания акционеров, закрепленным в протоколе от 28.05.2020г. 4. 
Настоящее решение считать решением Совета директоров по сделкам по 
страхованию с лицами, связанными с АО «СК «Коммеск-Өмiр» особыми 
отношениями, планируемым к совершению в 2021 году и распространяет действие 
на правоотношения , возникшие с 01 января 2021 года.

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару 
проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің  (қатысушыларының ) 
және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

«Коммеск-Өмір» "СК" АҚ Директорлар Кеңесімен келесі шешімдер қабылданған: 1. 
Қазақстан Республикасының "Сақтандыру қызметі туралы "Заңының 15-1 бабы 1 
тармағының талаптарын ескере отырып," Коммеск-Өмір "СК" АҚ Директорлар 
Кеңесі бекіткен және үшінші тұлғалармен ұқсас мәмілелерге қолданылатын 
осындай мәмілелердің үлгі шарттарына сәйкес ғана "Коммеск-Өмір "СК" АҚ-мен 
ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен сақтандыру бойынша мәмілелерді 
жасау. 2. Аталған мәмілелерді жасау туралы ақпаратты интернет-сайттарда 
орналастырған кезде www.dfo.kz, www.kase.kz және "Коммеск-Өмір "СК" АҚ-ның 
өзі ғана шарттың күні мен нөмірін, сондай-ақ сақтандыру нысаны туралы ақпаратты 
жарияласын. 3.Директорлар Кеңесінің барлық мүшелері қызығушылық танытқан 
және (немесе) дауыс санының болмауына байланысты Директорлар Кеңесінің 
осындай мәміле жасау туралы шешім қабылдауы мүмкін болмаған жағдайда, 
28.05.2020 ж. хаттамада бекітілген Акционерлердің  жылдық жалпы жиналысының 
шешімін басшылыққа алу қажет. 4. Осы шешім 2021 жылы жасауға жоспарланған 
"Коммеск-Өмір "СК" АҚ-мен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалармен 
сақтандыру жөніндегі мәмілелер бойынша директорлар кеңесінің шешімі болып 
саналсын, және 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға 
әрекет етеді

3 при несоблюдении эмитентом условий, предусмотренных проспектом 
выпуска негосударственных  облигаций:      

эмитент мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінде 
көзделген талаптарды сақтамаған кезде:

1  объем неисполненных обязательств, тенге
орындалмаған міндеттемелер сомасы, теңге

2 причина неисполнения обязательств
міндеттемелерді орындамау себептері

18.01.2021 г.             0105



24.

3

3 национальный идентификационный  номер (НИН) или 
международный идентификационный  номер (ISIN) облигаций

облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе 
халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)

4 вид облигаций
облигациялардың түрі

5 количество размещенных облигаций
орналастырылған облигациялардың саны

6 размер купонной ставки
купон мөлшерлемесінің мөлшері

7 дата дефолта
дефолт күні

8 сумма задолженности по купонному вознаграждению, тенге
купондық сыйақы бойынша берешек сомасы, теңге

9 сумма задолженности по основному долгу, тенге
негізгі борыш бойынша берешек сомасы, теңге

10 остаток неурегулированного  долга, тенге
реттелмеген борыш қалдығы, теңге

Юрист Юридического Департамента                                            Джунисбеков С.А.

Исп. Джунисбеков Сауран Алимханович
Тел. +7 727 244-74-50, вн. 143


