
№
№ 

п.п.

1 2

время проведения общего собрания акционеров 

(участников) эмитента

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) 

жалпы жиналысының өткізу уақыты

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "R-

FINANCE" (БИН 171040011328, Казахстан, 010000, Нур-Султан г.а., Байконыр р.а., ул. А.Пушкина, д.75 (фактический адрес:

Кургальжинское шоссе, д.3, офис 701), 8 705 584 0429, a.altynbekova@r-finance.kz, www.r-finance.kz) 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 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.

Исх. №36  от 11.05.2022г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

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

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 участник

Шешім қабылдаған эмитент органының атауы Жалғыз қатысушы

2 дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / 

дата решения единственного акционера (участника) эмитента

30/04/2022

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу 

күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған 

с / басталу / from 

(HH:MM)

17:00

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

место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента г. Нур-Султан, Коргалжынское шоссе,3 офис 701

эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының 

өткізу орны

Нұр-Сұлтан қ., Қорғалжын тас жолы, 3, кеңсе 701

3 вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров 

(участников) эмитента

списание задолженности 

эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн 

тәртібіне енгізілген мәселелер

қарызды есептен шығару

4 решения, принятые общим собранием акционеров акционерного 

общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования

списать задолженность Ни Романа Аркадьевича перед ТОО "МФО "R-Finance" по 

договору займа №MRF/-39-2021 от 05.03.2021 года в сумме 19 000 000 (девятнадцать 

миллионов) тенге, по договору займа №MRF/17-2022 от 27.01.2022 года, в  сумме 15 

000 000 (пятнадцать миллионов) тенге за счет текущей прибыли Товарищества

акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы 

жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) 

қорытындысын көрсетумен

Ни Роман Аркадьевичтің «R-Finance» МҚҰ» ЖШС-не 05.03.2021 ж.№ МРФ/-39-2021 

қарыз шарты бойынша 19 000 000 (он тоғыз миллион) теңге сомасында,27.01.2022ж. 

№ МРФ/17-2022 15 000 000 (он бес миллион) теңге сомасында қарыз шарты бойынша 

қарызын, Серіктестіктің ағымдағы пайдасынан есептен шығарылсын.

2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического 

лица

-

қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы -

1 место нахождения -

орналасқан жері -

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 -

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

-




