
 

 

 

 

 

 

 

«ҚазАгроҚаржы» АҚ-мен жасалған, 

жасалуына мүдделілік бар мәмілелер 

туралы есеп 

 

 

 
 

 

 

 

 Нұр-Сұлтан қ. , 2020 жыл 

 

 



«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 19) тармақшасына, сондай-ақ Жалғыз 

акционердің шешімімен бекітілген «ҚазАгроҚаржы» АҚ Жарғысының 42-бабының 21-тармағына сәйкес - «ҚазАгро» ұлттық басқарушы 

холдингі »АҚ Басқармасының 2020 жылғы 6 мамырдағы шешімі №24 жыл, акционерлік қоғамның директорлар кеңесінің айрықша 

құзыретіне ірі мәмілелер мен қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдау туралы мәселе кіреді. 

№

№ 

Мәміле бойынша 

контрагенттің 

деректемелері (заңды 

тұлғаның атауы, ЖК / 

ШҚ / ФҚ / ФХПТ, 

жеке тұлғаның Т. А. 

Ә.) 

Мәмілені жасауға мүдделілік 

бар белгі/негіздеме 

(НҚА-ға сілтеме, Жарғы) 

Мәміленің мәні 

(міндеттеменің түрі, 

міндеттемелерді орындау 

мерзімі, шарттың 

бағасы, мәміленің өзге де 

елеулі талаптары) 

ДК шешімін орындау Ерекше шарттар 

2020 жылдың І жартыжылдығы 

Қоғамның жасалуына мүдделілік бар «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-мен мәміле жасасуы туралы "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің 

20.03.2020 жылғы №3 хаттамасы (күн тәртібінен тыс №1 мәселе) 

1 "ҚазАгро" Холдингі" 

АҚ 

ҚР Акционерлік қоғамдар 

туралы Заңының 64-бабы 1-

тармағының 1) тармақшасына 

сәйкес "ҚазАгро "Холдингі" АҚ 

"ҚазАгроҚаржы"АҚ-ның 

аффилиирленген тұлғасы болып 

табылады. 

Акционерлік қоғамдар туралы 

ҚР Заңының 71-бабының 1-

тармағына сәйкес 

"ҚазАгроҚаржы" АҚ мен 

"ҚазАгро "Холдингі" АҚ 

арасында жасалатын мәміле 

жасалуына мүдделілік бар 

мәміле болып табылады.  

 

Міндеттеме түрі: 

"ҚазАгро" Холдингі" АҚ 

"ҚазАгроҚаржы" АҚ-ға 10 

млрд. теңге сомасына 

қысқа мерзімді қарыз 

береді 

Мәміле жасалды, 

20.03.2020 жылы 

24.07.2018 ж. №2 қарыз 

шартына №86 қосымша 

келісімге қол қойылды 

Көрсетілмеген 

01.04.2020 ж. № 4 «ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Қоғамның «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-мен мүдделі тарап мәмілесін жасасуы 

туралы хаттамасы 



 "ҚазАгро" Холдингі" 

АҚ 

ҚР Акционерлік қоғамдар 

туралы Заңының 64-бабы 1-

тармағының 1) тармақшасына 

сәйкес "ҚазАгро "Холдингі" АҚ 

"ҚазАгроҚаржы"АҚ-ның 

аффилиирленген тұлғасы болып 

табылады. 

Акционерлік қоғамдар туралы 

ҚР Заңының 71-бабының 1-

тармағына сәйкес 

"ҚазАгроҚаржы" АҚ мен 

"ҚазАгро "Холдингі" АҚ 

арасында жасалатын мәміле 

жасалуына мүдделілік бар 

мәміле болып табылады. 

 

Міндеттеме түрі: 

"ҚазАгро" Холдингі "АҚ 

ҚазАгроҚаржы" АҚ-ға 20 

млрд. теңге сомасында 

қарыз береді 

Мәміле жасалды, 2020 

жылғы 08 Сәуірде №22 

қарыз шартына қол 

қойылды 

Көрсетілмеген 

Қоғамның" ҚазАгро" ҰБХ" АҚ-мен мәміле жасасуы туралы "ҚазАгроҚаржы" АҚ Директорлар кеңесінің 24.06.2020 ж. № 7 хаттамасы 

3 "ҚазАгро" Холдингі" 

АҚ 

ҚР Акционерлік қоғамдар 

туралы Заңының 64-бабы 1-

тармағының 1) тармақшасына 

сәйкес "ҚазАгро" Холдингі" АҚ 

"ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның 

аффилиирленген тұлғасы болып 

табылады. 

Акционерлік қоғамдар туралы 

ҚР Заңының 71-бабының 1-

тармағына сәйкес 

"ҚазАгроҚаржы" АҚ мен 

"ҚазАгро" Холдингі" АҚ 

арасында жасалатын мәміле 

жасалуына мүдделілік бар 

мәміле болып табылады. 

30 363 131 000 теңге 

сомасына № 63 Қарыз 

туралы негіздемелік 

келісім. 

Мәміле жасалды, 

24.06.2020 жылы 2013 

жылғы 24 маусымдағы 

№63 Қарыз туралы 

негіздемелік келісімге №1 

қосымша келісімге қол 

қойылды 

Көрсетілмеген 

 


