ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»
(далее - Компания) объявляет о проведении электронного аукциона по продаже
актива, принадлежащего Компании, который будет проводиться на веб-портале
Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz.
Реализация актива осуществляется в соответствии с Едиными правилами
реализации, реструктуризации активов акционерным обществом «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более
пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или
косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности (далее –
Единые правила) и Регламентом проведения электронных торгов по продаже
имущества на веб-портале реестра государственного имущества (далее - Регламент).
Срок представления и приема заявок начинается со дня опубликования
извещения о торгах на веб-портале.

Информация об активе, реализуемого методом понижения цены:
1. Наименование актива: 42,13 % пакета простых акций АО «ЗИКСТО»
Собственник: АО «НК «Казахстан инжиниринг»;
Вид деятельности: Производство;
Местонахождение: СКО, г. Петропавловск, ул. Заводская, 5;
Стартовая цена: 2 292 022 000 тенге;
Минимальная цена: 1 146 011 000 тенге;
Гарантийный взнос: 68 070 000 тенге;
Дата и время проведения торгов: 19.07.2017 г. 10.00 час.
В случае приобретения покупателем Актива за его стартовую цену,
предусмотрена рассрочка до 36 (тридцати шести) календарных месяцев со дня
заключения договора купли-продажи.
В случае приобретения Актива в рассрочку, сумма денежных обязательств
Покупателя по Договору подлежит индексации в соответствии с официальной
ставкой рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики
Казахстан, что предусмотрено условиями Договора. Передача акций Актива будет
осуществляться путем подписания приказа о переводе ценных бумаг на покупателя
после оплаты им первоначального взноса с одновременным заключением договора
залога акций, подлежащего соответствующей регистрации в установленном
порядке.
В случае приобретения покупателем Актива по цене ниже его стартовой цены,
рассрочка выплаты стоимости Актива не предоставляется.
Регистрация участников торгов производится на веб-портале реестра со дня
публикации извещения на веб-портале реестра и заканчивается за два часа до начала
торгов.
Гарантийный взнос вносится на счета АО «Информационно-учетный центр»
БИН: 050540004455: 1) АО «Казкоммерцбанк»: БИК: KZKOKZKX,
ИИК: KZ529261501102032004; 2) АО "Банк Астаны": БИК: ASFBKZKA;
ИИК: KZ914500339860000351.
Назначение платежа: гарантийный взнос для участия в электронном аукционе
(в размер гарантийного взноса оплата банковских услуг не входит).

С целью своевременного поступления гарантийных взносов на счет
АО «Информационно-учетный центр» рекомендуется оплатить гарантийный взнос
не позднее трех дней до окончания приема заявок.
Результаты аукциона по каждому проданному объекту оформляются
электронным протоколом о результатах торгов, который подписывается на вебпортале реестра продавцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения
аукциона.
Электронный протокол о результатах торгов является документом,
фиксирующим результаты аукциона и обязательства победителя и продавца
подписать сгенерированный веб-порталом реестра проект типового договора куплипродажи объекта по цене продажи.
Договор купли-продажи с победителем подписывается в срок не более десяти
календарных дней со дня подведения итогов торгов веб-порталом реестра.
С положениями о порядке проведения Электронного аукциона можно
ознакомиться в Регламенте, который находится в публичном доступе на сайте
АО «Информационно-учетный центр» (в данном Регламенте вы можете ознакомится
с перечнем необходимых документов для регистрации в качестве покупателя).
Дополнительную информацию о проведении электронного аукциона, а также
подробную информацию об активе (в том числе его реквизиты, производственноэкономические спецификации и характеристики, а также способ получения доступа
к электронной базе данных по активу, способ получения пакета документации по
активу и форму заявления на участие в торге), указанного выше можно ознакомиться
на сайте www.gosreestr.kz. или получить информацию по телефонам 8 (7172) 695599
вн.1702, 1610 (Компания - Организатор торгов).

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі
- Компания) Компанияға тиесілі төменде көрсетілген активті сату бойынша
электронды аукционды өткізетіні туралы хабарлайды, ол www.gosreestr.kz
Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында өтетін болады.
Активтерді сату «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат қоры» акционерлік
қоғамының және дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайызынан
астамы тікелей немесе жанама түрде «Самұрық-Қазына» АҚ-ның меншік құқығына
тиесілі ұйымдардың активтерді өткізуінің, қайта құрылымдауының бірыңғай
қағидалары (бұдан әрі – Бірыңғай қағидалар) және Мемлекеттік мүлік тізілімінің
веб-порталында мүлікті сату бойынша электронды сауда-саттықты жүргізу
регламентіне (бұдан әрі – Регламент) сәйкес жүргізілетін болады.
Өтінімдерді ұсыну мен қабылдау веб-порталда сауда-саттық туралы
хабарлама жарияланған күннен басталады.

Бағаны төмендету тәсілімен сатылатын актив туралы ақпарат:
Активтің атауы: «ЗИКСТО» АҚ 42,13 % жай акциялар пакеті;
Меншік иесі: «Қазақстан инжиниринг» ҰК» АҚ;
Қызмет түрі: Өндірістік;
Орналасқан жері: СҚО, Петропавл қ., Заводская көш., 5;
Бастапқы бағасы: 2 292 022 000 теңге;
Ең төмен бағасы: 1 146 011 000 теңге;
Кепілдік жарна: 68 070 000 теңге;
Сауда-саттықты жүргізу уақыты мен күні: 2017 ж. 19.07. сағ. 10.00.
Активтерді бастапқы бағасына сатып алған жағдайда сатып алу-сату шартын
жасасқан күннен 36 күнтізбелік айға бөліп төлеу қарастырылған.
Активтерді бөліп төлеуге сатып алған жағдайда, Шарт бойынша Сатып
алушының ақшалай міндеттемесінің сомасы Шарттың талаптарымен қарастырылған
Қазақстан Республикасының Ұлттық банкімен белгіленетін ресми қайта
қаржыландыру мөлшерлемесіне сәйкес индекстеуге жатады. Активтің акциясын
беру, белгіленген тәртіпте тиісті тіркеуге жататын біруақытта акция кепілінің
шартын жасасумен оларға бастапқы жарнаны төлегеннен кейін сатып алушыға
құнды қағаздарды беру туралы бұйрыққа қол қою арқылы жүзеге асырылатын
болады.
Сатып алушымен Активтерді оның бастапқы бағасынан төмен бағаға сатып
алған жағдайда, Активтердің құнын бөліп төлеу ұсынылмайды.
Сауда-саттық қатысушыларын тіркеу веб-порталда тізілімнің веб-порталында
хабараламаны жариялағаннан кейін жүргізіледі және сауда-саттық басталғанға
дейінгі екі сағат бұрын аяқталады.
Кепілдік жарна «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ есеп-шотына енгізіледі:
БСН: 050540004455: 1) БСК: KZKOKZKX, ЖСК:KZ529261501102032004,
«Қазкоммерцбанк» АҚ; 2) БСК: ASFBKZKA; ЖСК: KZ914500339860000351,
«Астана Банкі» АҚ.
Төлем мақсаты: электронды аукционға қатысуға арналған кепілдік жарна
(кепілдік жарна мөлшеріне банк қызметтерінің ақысын төлеу енбейді).

Кепілдік жарналардың «Ақпараттық – есептеу орталығы» АҚ шотына
уақтылы түсуі мақсатында кепілдік жарнаны өтінімдерді қабылдаудың аяқталуына
дейінгі үш күннен кешіктірмей төлеу ұсынылады.
Әр сатылған объект бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық
қорытындылары туралы электронды хаттамамен ресімделеді, оған тізілімнің вебпорталында аукцион өткізілген күні ЭЦҚ пайдалана отырып сатушы мен жеңімпаз
қол қояды.
Сауда-саттық нәтижелері туралы электронды хаттама аукцион нәтижелерін
және сатушы мен жеңімпаздың тізілімнің веб-порталы жасаған объектіні сатып алу
– сатудың үлгі шартының жобасына сату бағасы бойынша қол қою міндеттемесін
белгілейтін құжат болып табылады.
Сатып алу-сату шарты жеңімпазбен тізілімнің веб-порталы сауда-саттық
нәтижесін шығарған күннен кейінгі он күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде
жасалып, қол қойылады.
Электронды аукционды өткізу тәртібі туралы ережелермен Реглментте
танысуға болады, олар қоғамдық қол жетілімде «Ақпараттық-есептеу орталығы»
ЖШС веб-сайттарында орналасқан (аталған Регламентте сіздер сатып алушы
ретінде тіркелуге қажетті құжаттар тізімімен таныса аласыз).
Электронды аукционды өткізу туралы қосымша ақпаратпен, сондай-ақ
жоғарыда көрсетілген активтер жөніндегі егжей-тегжейлі ақпаратты (соның ішінде
оның
деректемелерімен,
өндірістік-экономикалық
ерекшеліктері
және
сипаттамаларымен, сондай-ақ актив бойынша құжаттама пакеті мен сауда-саттыққа
қатысу өтінішінің үлгісін) www.gosreestr.kz. сайтында көруге және мына телефондар
бойынша алуға болады: 8 (7172) 695599 ішк.1702, 1610 (Компания – Сауда-саттық
ұйымдастырушысы).

