






    

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖУ АКЦИЙ 

АО «FINCRAFT RESOURCES» 

 
 

☐Резидент ☐Нерезидент 
 
 

Заявитель: ФИО или Наименование юр.лица 

Настоящим выражаю свое согласие на продажу ТОО «Fincraft Group» (далее – 

Покупатель) принадлежащих мне простые акции АО «Fincraft Resources» (ISIN 

KZ1C00000553) в количестве Количество акций цифрами и прописью простых 

акций (указывается количество предъявляемых к продаже акций в цифрах и 

прописью), по стоимости 0,47 тенге за одну акцию, на общую покупную сумму 

сделки в размере 0,00 ₸ тенге на условиях, предусмотренных в предложении 

Покупателя. Заверяю и гарантирую, что не существует какого-либо обременения в 

отношении продаваемых простых акций АО «Fincraft Resources» ISIN 

KZ1C00000553. 

1. Для юридических лиц: 

1) наименование:       

2) место нахождения, контактные телефоны:       

3) Ф.И.О. первого руководителя:       

4) БИН:       

5) банковские реквизиты: 

 Номер банковского счета (IBAN):       

 Банк получателя:       

 БИК:       

 Код банка:       

 БИН/ИНН:       

 Код резидента:       

 КБЕ:       

 Код назначения платежа:       

6) номер счета в системе реестров держателей ценных бумаг (системе учета 

центрального депозитария):       

2. Для физических лиц: 

1) Ф.И.О.:       

2) место проживания, контактные телефоны:       

3) ИИН:        

4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (с приложением копии данного 

документа):       



5) банковские реквизиты: 

 Номер банковского счета (IBAN):       

 Банк получателя:       

 БИК:       

 Код банка:       

  БИН/ИНН:       

 Код резидента:       

 КБЕ:        

 Код назначения платежа:       

6) номер счета в системе реестров держателей ценных бумаг (системе учета 

центрального депозитария):       

 
Примечание: 

1) Подавая настоящую Заявление, Заявитель подтверждает, что ознакомлен с 

условиями «Предложения акционерам акционерного общества «Fincraft Resources» о 

продаже принадлежащих им акций акционерного общества при приобретении лицом 

самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами на вторичном 

рынке ценных бумаг тридцати или более процентов голосующих акций общества». 

 

Подпись   Дата «___» ___________2022 года 

  

М.п. (при наличии) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

«FINCRAFT RESOURCES» ЖШС  

АКЦИЯЛАРЫН САТУҒА ӨТІНІШІ 

 
 

☐Резидент ☐Бейрезидент 
 
 

Өтініш беруші: АЖТ немесе Заңды тұлғаның атауы  

Осымен Сатып алушының ұсынысында көзделген шарттарда 0,00 ₸ теңге 

мөлшеріндегі мәміленің жалпы сатып алу сомасына бір акция үшін 0,47 теңге құны 

бойынша (сатуға ұсынылған акциялардың санын сандармен және сөздермен 

көрсетіңіз) санындағы (акциялардың санын сандармен және сөздермен көрсетіңіз) 

маған тиесілі «Fincraft Resources» АҚ жай акцияларын (ISIN KZ1C00000553) 

«Fincraft Group» ЖШС (бұдан әрі – Сатып алушы) сатуға өзімнің келісімімді 

беремін. «Fincraft Resources» АҚ (ISIN KZ1C00000553) сатылған жай акцияларына 

қатысты қандай болса ауыртпалықтардың жоқтығына сендіремін және кепілдік 

беремін. 

1. Заңды тұлғалар үшін: 

1) атауы:       

2) орналасқан жері, байланыс телефондары:       

3) бірінші жетекшісінің А.Ж.Т.:       

4) БСН:       

5) банк деректемелері: 

 Банк шотының нөмірі (IBAN):       

 Қабылдаушының банкі:       

 БСК:       

 Банктің коды:       

 БСН/ЖСН:       

 Резиденттің коды:       

 БЕК:       

 Төлемді тағайындау коды:       

6) бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерiнiң жүйесiндегi шоттың нөмiрi 

(орталық депозитарийдің есептеу жүйесi):       

2. Жеке тұлғалар үшін: 

1) А.Ж.Т.:       

2) тұратын жері, байланыс телефондары:       

3) ЖСН:        

4) жеке басын куәландыратын құжаттың деректемелері (осы құжаттың көшірмесі қоса 

беріледі):       

5) банк деректемелері: 



 Банк шотының нөмірі (IBAN):       

 Қабылдаушының банкі:       

 БСК:       

 Банктің коды:       

 БСН/ЖСН:       

 Резиденттің коды:       

 БЕК:        

 Төлемді тағайындау коды:       

6) бағалы қағаздарды ұстаушылардың тiзiлiмдерiнiң жүйесiндегi шоттың нөмiрi 

(орталық депозитарийдің есептеу жүйесi):       

 
Ескертпе: 

1) Өтінім беруші осы Өтінішті беріп, «Тұлға бағалы қағаздардың қайталама нарығында 

қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын дербес немесе 

өзінің үлестес тұлғаларымен бірлесіп сатып алған кезінде оларға тиесілі акционерлік 

қоғамның акцияларын сату туралы «Fincraft Resources» акционерлік қоғамының 

акционерлеріне берілетін ұсыныстың» шарттарымен танысқанын растайды.  

 

Қолы   Кұні «___» ___________2022 жыл 

  

М.о. (бар болған жағдайда) 

 

 

 

 

 
 


