«АТФБанк» АҚ («Jýsan Bank» АҚ ЕБ), Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту
агенттігі банк операцияларын және Қазақстан Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де
операцияларды жүргізуге және бағалы қағаздар нарығында қызметті жүзеге асыруға 2021 жылғы 18
наурызда берген № 1.2.55/233/39 лицензияға ие, «Инвестициялық мүмкіндіктер» тәуекелді
инвестициялаудың жабық пайлық инвестициялық қоры активтерінің құрамына кіретін мүлікті баға
ұсыныстарын жинау әдісімен сатады:
1. Алматы облысы Іле ауданында логистикалық қойма кешені құрылысының концепциясы;
2. Алматы облысы Іле ауданында орналасқан, ауданы 55,93 га жер телімі («Астана-финанс» АҚ-та
кепілде), кадастр нөмірі 03:046:267:1250;
3. Алматы облысы Іле ауданында орналасқан, ауданы 5,58 га жер телімі, кадастр нөмірі 03-046-2671251;
4. Алматы облысы Іле ауданында орналасқан, ауданы 60,50 га жер телімі, кадастр нөмірі 03-046-2671252;
Барлық нысан бір лот арқылы қолма-қол ақшасыз есеп айырысу жолымен сатылады. Лот бойынша ең
төменгі баға 643,822,341.00 (Алты жүз қырық үш миллион сегіз жүз жиырма екі мың үш жүз қырық бір
теңге 00 тиын) болып белгіленген. Баға ұсыныстарын қабылдау кезеңі 2021 жылғы 15 сәуірден бастап 2021
жылғы 14 мамыр аралығын қоса алғанға дейін, мына мекенжай бойынша: 050000, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 142, 617-бөлме, Кастодиандық қызмет көрсету басқармасы. Баға ұсынысы
ең жақсы бағамен куәландырылады. Баға ұсыныстарының үлгісі және мазмұнымен «АТФБанк» АҚ («Jýsan
Bank» АҚ ЕБ)-та танысуға болады. Баға ұсыныстарын қабылдау аяқталған күннен бастап 5 жұмыс күні
ішінде жеңімпазға сатып алу-сату шарты жөнелтіледі, ол қол қойылып «АТФБанк» АҚ («Jýsan Bank» АҚ
ЕБ)-қа 5 жұмыс күні ішінде қайтарылуы тиіс.
Байланыс деректері: Алматы қ., Бөгенбай батыр к-сі, 142, 617-бөлме, «АТФБанк» АҚ («Jýsan Bank» АҚ
ЕБ), Кастодиандық қызмет көрсету басқармасы, тел: 258-30-15. Байланысатын тұлғалар - Васильев
Владимир, Ткачева Татьяна.
АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jýsan Bank»), имеющее лицензию на проведение банковских и иных операций,
предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и осуществление деятельности
на рынке ценных бумаг от 18 марта 2021 года № 1.2.55/233/39, выданную Агентством Республики
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, осуществляет реализацию имущества,
входящего в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда рискового инвестирования
«Инвестиционные возможности» методом сбора ценовых предложений:
1. концепция строительства логистического складского комплекса в Илийском районе Алматинской
области;
2. земельный участок площадью 55,93 га расположенный в Илийском районе Алматинской области
(находится в залоге у АО «Астана-финанс») кадастровый номер 03:046:267:1250;
3. земельный участок площадью 5,58 га расположенный в Илийском районе Алматинской области
кадастровый номер 03-046-267-1251;
4. земельный участок площадью 60,50 га расположенный в Илийском районе Алматинской области
кадастровый номер 03-046-267-1252;
Все объекты реализуются единым лотом за безналичный расчет. Минимальная цена за лот установлена
643,822,341.00 (Шестьсот сорок три миллиона восемьсот двадцать две тысячи триста сорок один тенге 00
тиын) тенге. Период приема ценовых предложений с 15 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года включительно
по адресу 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142, кабинет 617, Управление
кастодиального обслуживания. Удовлетворяется ценовое предложение с наилучшей ценой. С формой и
содержанием ценовых предложений можно ознакомиться в АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jýsan Bank»). В
течение 5 рабочих дней с момента окончания приема ценовых предложений победителю будет отправлен
договор купли-продажи, который должен быть подписан и возвращен в АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jýsan
Bank») в течение 5 рабочих дней.
Контакты: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 142, кабинет 617 АО «АТФБанк» (ДБ АО «Jýsan Bank»),
Управление кастодиального обслуживания. Тел.258-30-15. Контактные лица – Васильев Владимир,
Ткачева Татьяна.

