
 
«Fincraft Resources» АҚ акционерлеріне тиесілі акцияларды сату туралы ұсыныс   

 
Осы арқылы «Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі – Серіктестік) (БСН 
140540017565, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050020, Алматы қ., Достық даңғылы, 
300/26 үй)  2021 жылдың 30 желтоқсанында «Fincraft Resources» АҚ жай акцияларын қайталама 
нарықта сатып алуға байланысты, және соның нәтижесінде Серіктестікке «Fincraft Resources» АҚ-
ның  12 110 959 135 жай (дауыс беретін) акциясына ие болғандықтан  «Акционерлік қоғамдар 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 25-бабы 2-тармағының талаптарын орындауды 
қамтамасыз ету мақсатында «Fincraft Resources» АҚ-ның басқа акционерлеріне (жай акциялардың 
ұстаушыларына) оларға тиесілі «Fincraft Resources» АҚ жай акцияларын келесі шарттарда сатуға 
ұсынады: 

1. Қоғамның дауыс беретін акцияларының отыз және одан да көп пайызын иеленетін тұлға және 
оның үлестес тұлғалары туралы деректер: 1) «Fincraft Group» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 
БСН 140540017565, орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 300/26 
үй, жай (дауыс беретін) акциялардың саны: 12 110 959 135 дана; 2) Ракишев Кеңес Хамитұлы, 
мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Достық даңғылы, 300/26 үй, жай (дауыс беретін) 
акциялардың саны:                449 969 358 дана; 3) «БТА Банк» акционерлік қоғамы, БСН 970140000241, 
орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сейфуллин көшесі, 502 үй, жай (дауыс 
беретін) акциялар саны: 26 216 582 дана. 

2. Сатып алуға ұсынылған акциялардың түрі: «Fincraft Resources» АҚ жай акциялары (ISIN 
KZ1C00000553)  

3. Акцияларды сатып алу бағасы: 1 (бір) жай акция үшін 0,47 теңге.  

4. Жай акциялардың ұстаушысы Серіктестіктің оған тиесілі жай акцияларын сату туралы ұсынысын 
қабылдауға құқығы бар мерзім: Серіктестікке сату туралы ұсыныс жарияланған күннен бастап 30 
(отыз) жұмыс күні ішінде.  

5. Жай акциялардың сатып алу шарттары: ұйымдастырылмаған нарықта. 

Серіктестікке жай акцияларды сату мақсатында «Fincraft Resources» АҚ акционерлері белгіленген 
мерзімде «Fincraft Resources» АҚ жай акцияларын сатуға өтінішті Серіктестікке ұсынылуы (бұдан 
әрі – Өтініш) және бұл Өтініш Серіктестікпен «АО «Fincraft Resources» АҚ жай акцияларын сату-
сатып алу туралы шартын жасауға ұсынысқа қоса берілуі тиіс.  

Тиісті түрде толтырылған және қол қойылған Өтініш пошта бойынша жіберілуі немесе мына 
мекенжайға жеткізілуі және қолға берілуі тиіс: «Fincraft Group» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 
Алматы қ., Достық даңғылы, 300/26 үй. 

«Fincraft Group» АҚ акционерлері жай акцияларды сатып алу-сату шартын жасау үшін 
Серіктестікке жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін (жеке тұлға үшін), заңды тұлға-
акционердің мемлекеттік тіркелгені (қайта тіркелгені) туралы анықтаманың немесе куәліктің 
көшірмесін, заңды тұлға-акционер жетекшісінің жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесін 
ұсынуы тиіс. Бұл ретте Серіктестік өзінің ішкі құжаттарына және Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес «Fincraft Resources» АҚ акционерлерінен жай акцияларды сатып алу-сату 
шартын жасау үшін қажетті басқа да құжаттарды ұсынуды талап етуге құқылы. 

Қажетті мәліметтері жоқ немесе белгіленген мерзімін бұза отырып берілген Өтініштер 
қабылданбауы мүмкін. 

Әрбір акционер акцияларды сату үшін қажетті рұқсаттарды, растауларды және басқа да әрекеттерді 
уақтылы алу үшін дербес жауапты болады. 

 



Серіктестіктің ұсынысын қабылдаған акционер Өтініш берілген күннен кейін отыз жұмыс күні 
ішінде «Fincraft Resources» АҚ тиесілі жай акцияларын иеліктен шығаруға міндетті. 

Серіктестік сатып алынған акциялар үшін төлеуді бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілімдері 
жүйесінде ашылған Серіктестіктің шотына сатып алынған жай акциялар есептелгеннен кейін жүзеге 
асырады, бұл ретте төлеу мерзімі Өтініш берілген күннен бастап отыз жұмыс күнінен аспауы тиіс. 

Жоғарыда көрсетілген мерзімде «Fincraft Resources» АҚ жай акцияларын сатуға өтінішін бермеген 
«Fincraft Resources» АҚ акционерлері бұл ұсыныстан бас тартқан акционерлер болып есептеледі.  

«Fincraft Resources» АҚ жай акцияларын сату туралы осы ұсыныстың ешбір ережесі ұсыныс немесе 
кеңес ретінде қаралмауы тиіс. Жай акцияларды сату туралы ұсынысына байланысты қандай да бір 
шешім қабылдаған немесе қандай да бір әрекет жасалған кезінде «Fincraft Resources» АҚ акционері 
өз қалауы бойынша заң, салық немесе қаржылық кеңесшісінен кеңес алу үшін жүгінуге құқылы.  

Осы ұсыныс пен осы ұсынысқа сәйкес жасалған Өтініштер Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес реттеледі және түсіндіріледі. Осы ұсыныс бойынша және (немесе) онымен 
байланысты туындайтын барлық ықтимал даулар немесе келіспеушіліктер Қазақстан 
Республикасының соттарында қаралуы тиіс. 

Осы ұсынысқа қатысты сұрақтарыңыз болса немесе ұсыныста көрсетілген қосымша ақпаратты 
немесе құжаттарды алуға қажет болса, +7 (727) 355 01 51 телефоны бойынша (ішкі 405), эл.поштасы 
t.seilov@fgroup.kz, Тимур Тоболович Сеиловқа («Fincraft Group» ЖШС қазынашысы) немесе +7 
(727) 355 01 51 телефоны бойынша (ішкі 406), эл.поштасы sh.omashev@fgroup.kz, Шыңғыс 
Асанович Омашевқа («Fincraft Group» ЖШС қазынашысы) жүгінуге сұраймыз.   
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«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) 
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