
АО «Казахстанская Фондовая Биржа»
050040, г.Алматы, ул. Байзакова, 280, Северная Башня 

Многофункционального комплекса "Almaty Towers", 8-й этаж, тел 

(7172) 55-29-81

№
№ 

п.п.

1 2

4 вид облигаций

облигациялардың түрі

5 количество размещенных облигаций

орналастырылған облигациялардың саны

причина неисполнения обязательств

міндеттемелерді орындамау себептері

3 национальный идентификационный номер (НИН) или 

международный идентификационный номер (ISIN) облигаций

облигациялардың ұлттық сәйкестендіру номері (ҰСН) немесе 

халықаралық сәйкестендіру коды (ISIN)

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

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

Крупным акционером АО «Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)» (далее по тексту 

«Общества») владеющим 1 266 055 штук простых акций, что соответствует 59,87% от 

голосующих акций Общества - ТОО "Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс 

(Казахстан), руководствуясь подпунктом 1 пункта 4 статьи 43, Закона Республики Казахстан 

«Об акционерных обществах», было внесено дополнение в повестку дня Внеочередного 

общего собрания акционеров Общества, созванное на 15.00 часов 24 марта 2022 года, 

следующий дополнительный вопрос: - определение количественного состава, срока 

полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их 

полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и 

компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

эмитенттің жарғысы мен эмиссиялық бағалы қағаздарды шығару 

проспектісіне сәйкес эмитенттің акционерлерінің (қатысушыларының) 

және (немесе) инвесторлардың мүддесін қозғайтын мәліметтер

АҚ ірі акционері "Tengri Partners Investment Banking (Kazakhstan)" (бұдан әрі мәтін бойынша - 

"Қоғам") иелік ететін 1 266 055 дана жай акциялар сәйкес келеді 59,87% - ы Қоғамның дауыс 

беретін акцияларының ЖШС "Tengri Partners (Kazakhstan) (Тенгри Партнерс (Қазақстан) 

тармақшасын, 1-баптың 4-тармағының 43-Бабына, Қазақстан Республикасының 

"акционерлік қоғамдар Туралы", енгізілді кезектен Тыс Қоғам акционерлерінің жалпы 

жиналысының шақырылған 15.00-де "24" наурыз 2022 жылға келесі қосымша сұрақ: - 

сандық құрамын анықтау, директорлар кеңесінің өкілеттігінің мерзімі, оның мүшелерін 

сайлау және олардың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ төлеу мөлшері мен 

шарттарын айқындау шығындарының өтемақысын және сыйақы директорлар кеңесінің 

мүшелеріне олардың өз міндеттерін атқарғаны үшін.

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

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

25 02 2022

Исх. №  584 от 28.02.2022

АО «Информационно-учетный центр»
010000, г.Нур-Султан, пр.Республики, д.29, тел. (7172) 55-29-81

ЗАЯВКА

Настоящим АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "TENGRI PARTNERS INVESTMENT BANKING (KAZAKHSTAN)" (БИН

041140005638, Казахстан, 050059, Алматы г.а., Бостандыкская р.а., пр.Аль-фараби, д.17, Бизнес-Центр "Нурлы Тау", блок 4Б, офис 705,

, (727) 311-51-08; 311-05-50, n.nazarova@tengripartners.com; info@tengripartners.com, www.tengripartners.com) 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-ресурсах Депозитария финансовой отчетности и АО «Казахстанская Фондовая Биржа»

представляющий собой средство массовой информации 



Тел. 87075558448

10 остаток неурегулированного долга, тенге

реттелмеген борыш қалдығы, теңге

Исп. Назарова Н.Х.

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

6 размер купонной ставки

купон мөлшерлемесінің мөлшері

7 дата дефолта

дефолт күні

3

24.


