
 

Настоящим акционерное общество "Страховая компания "Казахмыс" (далее - 

Общество) в целях информирования акционеров сообщает следующую информацию о 

принятых решениях Советом директоров Общества: 

Акционерлік қоғамның ірі мәмілесiлер жасағаны туралы хабарлама/Информация о 

совершении Обществом крупных сделок*: 
 

1.  

1) мәміле жасалған күн: 17 мамыр 2018 жылы;  

2) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 06 қыркүйек 2017 

жылы;  

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 17 мамыр 2018 жылы, №5000057 Келісім-

шартқа №1 Қосымша. 

1) дата заключения сделки: 17 мая 2018 года; 

2) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 06 сентября 

2017 года;  

Номер договора и дата заключения сделки: Дополнительное соглашение №1 от 17 мая 2018 

года к договору №5000057. 

 

2. 

1) мәміле жасалған күн: 17 мамыр 2018 жылы;  

2) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 15 желтоқсан 2016 

жылы;  

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 17 мамыр 2018 жылы, №9010322 Келісім-

шартқа №1 Қосымша. 

1) дата заключения сделки: 17 мая 2018 года; 

2) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 15 декабря 

2016 года;  

Номер договора и дата заключения сделки: Дополнительное соглашение №1 от 17 мая 2018 

года к договору №9010322. 

 

3. 

1) мәміле жасалған күн: 17 мамыр 2018 жылы;  

2) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 15 желтоқсан 2016 

жылы;  

Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 17 мамыр 2018 жылы, №9010323 Келісім-

шартқа №2 Қосымша. 

1) дата заключения сделки: 17 мая 2018 года; 

2) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 15 декабря 

2016 года;  

Номер договора и дата заключения сделки: Дополнительное соглашение №2 от 17 мая 2018 

года к договору №9010323. 

 

4. 

1) мәміле жасалған күн: 17 мамыр 2018 жылы;  

2) Директорлар кеңесінің мәміле жасау туралы шешім қабылдаған күні: 15 желтоқсан 2016 

жылы;  



Келісім-шарт нөмірі және мәміле жасалған күні: 17 мамыр 2018 жылы, №СО 001905 Келісім-

шартқа №1 Қосымша. 

1) дата заключения сделки: 17 мая 2018 года; 

2) дата принятия Советом директоров решения о совершении крупной сделки: 15 декабря 

2016 года;  

Номер договора и дата заключения сделки: Дополнительное соглашение №1 от 17 мая 2018 

года к договору №СО 001905. 

______________________________________________________________ 

* Келісімшарттар сақтандыру құпиясын құрайтын мәліметтерді қамтиды/Договоры содержат 

информацию, составляющую тайну страхования. 


