
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 
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

24.12.2020

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 «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» приняты 
следующие решения:  1.С 01 января 2021 года приостановить деятельность 
филиалов АО «Страховая компания «Коммеск-Өмiр» в городах Актау, Караганда, 
Костанай, Кызылорда, Семей и Тараз. 2.До 31 декабря 2020г. передать на баланс 
головного офиса все основные средства филиалов АО «Страховая компания 
«Коммеск-Өмiр» в городах Актау, Караганда, Костанай, Кызылорда, Семей и Тараз. 
3.С 04 января 2021г. перевести всех штатных работников  филиалов АО «Страховая 
компания «Коммеск-Өмiр» в городах Актау, Караганда, Костанай, Кызылорда, 
Семей и Тараз в штат Департамента регионального развития. уведомление 
налоговых и иных государственных органов о приостановлении деятельности 
филиалов; -принятие иных мер необходимых для исполнения настоящего решения.

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

«Көммеск-Өмір» СК» Акцтонерлық қоғамының Директорлар кеңесі келесі 
шешімдерді қабылдады: 1.2021 жылы 01 қантардан бастап, «Көммеск-Өмір» СК» 
АҚ-ның Ақтау, Караганды, Қостанай, Қызылорда, Семей және Тараз қаласындарғы 
филиалдардың жұмысын тоқтату; 2020 жылдың 31 желтоқсанға деін Ақтау, 
Караганды, Қостанай, Қызылорда, Семей және Тараз қаласындарғы филиалдардың 
негізгі құрал-жабдықтар бас офисіне табыс ету; - сыртқы жарнама және 
интерьерлық жарнама  қолданудан шығарып тастау, жарнама орналастыру рұқсат 
құжаттары беретін органдарды  ескерту; - Салық және басқа мемлекеттік 
органдарды филиалдардың жұмысын тоқтату түралы ескерту; - осы шешімді жүзеге 
асыруға барлық шараларды қолдану қамтамасыз ету.

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

28.12.2020 г.            2720



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 С.А.
Тел. +7 727 244-74-50, вн. 134


