
№
№ 

п.п.

1 2

Нет

Жоқ

4 предмет сделки обязательное экологическое страхование

мәміленің мәні міндетті экологиялық сақтандыру

5 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к 

общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату 

принятия органом акционерного общества решения о заключении такой 

сделки

0,03

решение (решения), принятое (принятые) советом директоров 

акционерного общества

Обществу заключить сделки с АО «Страховая компания «Amanat», в совершении которых 

имеется заинтересованность: - договор обязательного экологического страхования на 

общую страховую сумму (премию) в размере 253 258 тенге; - договор страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана 

с опасностью причинения вреда третьим лицам, на общую страховую сумму (премию) в 

размере 2 090 700 тенге.

акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім 

(шешімдер)

Қоғам «Amanat» сақтандыру компаниясы» АҚ-мен келесі мүдделі мәмілелер жасасын: - 253 

258 теңге көлеміндегі міндетті экологиялық сақтандыру шарты; - 2 090 700 теңге 

көлеміндегі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

3 вид сделки сделка с заинтересованностью

мәміленің түрі мүдделі мәміле

1 Сделка

Мәміле

1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной 

сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую 

тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами 

Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках 

публикуется только дата заключения, а также иная информация по 

решению акционерного общества) 

Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле 

жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен 

қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы 

коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпаратт 

бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру 

кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі 

бойынша басқа да ақпарат жарияланады)

2

1 дата принятия решения о крупной сделке и (или) о сделке с 

заинтересованностью

10.04.2019

ірі мәміле және (немесе) мүдделілігі бар мәміле туралы шешiм қабылданған 

күн

Количество заявленных сделок (рассчитвается автоматически) 2

Ұсынылған мәміле саны (автоматты түрде есептеледі)

Показатель / Көрсеткіш  / Indicator Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content

3 4

8 Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента, не являющегося акционерным обществом, 

уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в 

совершении которых акционерным обществом имеется заинтересованность, и связаны 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 таких сделок 

Эмитенттің директорлар кеңесі қабылдаған немесе акционерлік қоғам болып табылмайтын эмитенттің ірі мәмілелерді және бір мезгілде мынадай шарттарға сай 

келетін: акционерлік қоғамның оларды жасасуға мүдделігі бар және акционерлік қоғамның уәкілетті органы осындай мәмілелерді жасасу туралы шешім қабылдаған 

күнге құны акционерлік қоғам активтерінің жалпы баланстық құны мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын мүлікті сатып алуға немесе иеліктен 

шығаруға байланысты мәмілелер болып табылатын мәмілелерді жасасу жөніндегі шешім қабылдауға уәкілеттік берілген тиісті органының шешімі туралы ақпарат

При принятии в течение одного рабочего дня нескольких решений о заключении акционерным обществом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, 

допускается предоставление информации по таким решениям посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по 

нескольким таким решениям.

Бір жұмыс күні ішінде жасалуында мүдделілігі бар бірнеше мәміле жасаған кезде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты акционерлік қоғамға осындай бірнеше мәміле 

бойынша ақпарат қамтылған бір өтінім ұсыну арқылы ақпарат беруге рұқсат етіледі.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим АО "КазАзот" (БИН 051140001409, КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., Промышленная зона 6,

здание №150, сотовый: +77015343627, тел: +77292579805, факс: +77292579805, e-mail: a.kuzhekova@kazazot.kz) направляет текст

информационного сообщения «Информация о решении, принятом советом директоров эмитента или соответствующего органа эмитента,

не являющегося акционерным обществом, уполномоченным на принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, которые

отвечают одновременно следующим условиям: являются сделками, в совершении которых акционерным обществом имеется

заинтересованность, и связаны 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 таких сделок » 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.

Исх. № 65-15-16/1217 от 15.04.2019



Нет

Жоқ

Нет

Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет Жоқ

Генеральный директор      ______________     Маулешев А.А.

страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность 

которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам

мәміленің мәні үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің азаматтық-

құқықтық жауапкершілігін сақтандыру

5 процентное соотношение стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, к 

общей стоимости активов данного акционерного общества, на дату 

принятия органом акционерного общества решения о заключении такой 

сделки

0,24

мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған 

күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі 

мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын 

мүлік құнының пайыздық арақатынасы

Обществу заключить сделки с АО «Страховая компания «Amanat», в совершении которых 

имеется заинтересованность: - договор обязательного экологического страхования на 

общую страховую сумму (премию) в размере 253 258 тенге; - договор страхования 

гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана 

с опасностью причинения вреда третьим лицам, на общую страховую сумму (премию) в 

размере 2 090 700 тенге.

акционерлік қоғамның директорлар кеңесі қабылдаған шешім 

(шешімдер)

Қоғам «Amanat» сақтандыру компаниясы» АҚ-мен келесі мүдделі мәмілелер жасасын: - 253 

258 теңге көлеміндегі міндетті экологиялық сақтандыру шарты; - 2 090 700 теңге 

көлеміндегі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер иелерінің 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.

3 вид сделки сделка с заинтересованностью

мәміленің түрі мүдделі мәміле

1 Содержит ли договор о заключении акционерным обществом крупной 

сделки и (или) сделки с заинтересованностью информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну страхования, коммерческую 

тайну на рынке ценных бумаг и иную тайну, охраняемую законами 

Республики Казахстан? (при размещении информации о сделках 

публикуется только дата заключения, а также иная информация по 

решению акционерного общества) 

Акционерлік қоғамның ірі мәміле және (немесе) мүдделігі бар мәміле 

жасасу туралы шарт Қазақстан Республикасының заңдарымен 

қорғалатын банк құпиясы, сақтандыру, бағалы қағаздар нарығындағы 

коммерциялық құпияны және басқа да құпия болып табылатын ақпаратт 

бар ма? (акционерлік қоғамның мәміле туралы ақпаратты орналастыру 

кезінде тек жасасу күні, сондай-ақ акционерлік қоғамның шешімі 

бойынша басқа да ақпарат жарияланады)

2 решение (решения), принятое (принятые) советом директоров 

акционерного общества

4 предмет сделки

6 Иные сведения о сделке

6 Иные сведения о сделке Нет

Бар болса, мәміле туралы өзге мәлімет Жоқ

2 Сделка

Мәміле

5 0,03

мәмілені жасау туралы шешімді акционерлік қоғам органы қабылдаған 

күні осы акционерлік қоғамның активтерінің жалпы құнына ірі 

мәміленің және (немесе) мүдделігі бар мәміленің мәні болып табылатын 

мүлік құнының пайыздық арақатынасы

8


