«АТФБанк» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Банк), Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі берілген
күні 2018 жылғы 03 сәуір банктік және басқа да операцияларды өткізуге және бағалы қағаздар
нарығында басқа да операциялар мен қызметті жүзеге асыруға арналған мемлекеттік лицензиясының №
1.2.55/233/39, баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен «Кристалл» тәуекелге байланысты инвестициялаудың
жабық инвестициялық пай қоры (бұдан әрі – Қор) активтерінің құрамына кіретін төмендегі мүлікті
сатады:
«Investment Company «Capital Management» ЖШС-ның, БСН 050940003025, заңды мекен-жайы:
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, Бигельдинов к-сі, 6/54 үй, пошталық
индексі 010000 (бұдан әрі – ЖШС) жарғы капиталындағы 100% қатысу үлесі.
Тәуелсіз бағалаушы анықтаған, сатылатын мүліктің бағалау құны 2015 жылғы 05 мамырдағы жағдай
бойынша -1 582 768 000.00 теңгені (минус бір миллиард бес жүз сексен екі миллион жеті жүз алпыс
сегіз мың теңге 00 тиынды) құрайды. Банкте ЖШС қызметі бойынша қаржы құжаттары жоқ.
Мүліктің ең төменгі сатылу құны 1.00 (бір теңге 00 тиын) деп белгіленді. Үлес құны Қордың банктік
инвестициялық шотына қолма-қол жасалмайтын жолмен біржолғы ақша аудару арқылы төленеді. Банкте
сатылатын мүліктің кепілде тұрғаны, тыйым салынғаны, өзге де ауыртпалықтары туралы мәлімет жоқ.
Банктің байланыс деректемелері: Қазақстан Республикасы, 050 000, Алматы қаласы, Бөгенбай
батыр к-сі, 142, «АТФБанк» АҚ, 617 кабинет, Кастодиандық қызмет көрсету басқармасы. Тел.
8(727)258-30-15. Байланыстағы адамдар: Васильев Владимир – Кастодиандық қызмет көрсету
басқармасының бастығы, Ткачева Татьяна – Кастодиандық қызмет көрсету басқармасы бастығының
орынбасары.
Акционерное общество «АТФБанк» (далее – Банк), Лицензия на проведение банковских и иных
операций и деятельности на рынке ценных бумаг от 03 апреля 2018 года № 1.2.55/233/39, выданная
Национальным Банком Республики Казахстан, осуществляет реализацию имущества, входящего в состав
активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования «Кристалл» (далее –
Фонд):
100% доля участия в уставном капитале ТОО «Investment Company «Capital Management»,
БИН 050940003025, юридический адрес: Республика Казахстан, город Астана, район Сарыарка,
улица Бигельдинова, дом 6/54/, почтовый индекс 010000 (далее – ТОО).
Оценочная стоимость реализуемого имущества, определенная независимым оценщиком по
состоянию на 05 мая 2015 года, составляет - 1 582 768 000.00 тенге (минус один миллиард пятьсот
восемьдесят два миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын). Финансовые
документы по деятельности ТОО у Банка отсутствуют.
Минимальная цена реализации имущества установлена 1.00 (один тенге 00 тиын). Оплата
Стоимости доли осуществляется единовременным безналичным перечислением денег на банковский
инвестиционный счет Фонда. Банк не имеет сведений о залоге, аресте, ином обременении реализуемого
имущества.
Реквизиты Банка для контактов: Республика Казахстан, 050 000, город Алматы, улица Богенбай батыра,
142, АО «АТФБанк», кабинет 617, Управление кастодиального обслуживания. Тел. 8(727)258-30-15.
Контактные лица: Васильев Владимир – начальник Управления кастодиального обслуживания, Ткачева
Татьяна – заместитель начальника Управления кастодиального обслуживания.

