Акт № 55194
о несостоявшемся электронном аукционе
Место составления: веб-портал Реестра государственного имущества, размещенный в
сети Интернет по адресу www.gosreestr.kz.
Дата составления: 17.01.2017.
Сведения об электронном аукционе:
1. Продавец: Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан
инжиниринг" (Kazakhstan Engineering); БИН: 030440000693; Адрес: Казахстан, Астана г.а.,
Есильский р. а., ул.Кунаева, д.10.
2. Сведения об объекте продажи: Акции (АО), Акции АО; Наименование (рус):
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИКСТО"; БИН: 931240000240; Вид акций: Простая акция;
Количество размещенных акций, шт.: 4692000; Продаваемые акции, шт.: 2045494;
Продаваемые акции, % от размещенных: 42,1300; Среднегодовая численность работников,
чел.: 811; Адрес: Северо-Казахстанская область; Петропавловск г.а.; ул.Заводская,д.5;
Телефон: (7152) 33-32-65; Оценщик: ТОО "Оценка и экспертиза"; Оценочная стоимость, тг: 2
361 445 000,00; Дата оценки: 01.04.2016.
3. Аукцион: № 55194; Метод аукциона: На повышение цены; Дата и время начала
торгов: 17.01.2017 10:00 (по времени г.Астана); Стартовая цена, тг.: 2 362 173 000,00;
Гарантийный взнос, тг.: 63 630 000,00.
4. Количество поданных заявок участниками электронного аукциона: 0.
5. Электронный аукцион по вышеуказанному объекту продажи признан не
состоявшимся по следующей причине:
на момент начала электронного аукциона в аукционном зале по объекту продажи
зарегистрировались и находятся менее двух участников аукциона
6. Настоящий акт о несостоявшемся электронном аукционе сформирован и подписан
продавцом на веб-портале Реестра государственного имущества с использованием
электронной цифровой подписи, выданной Национальным удостоверяющим центром
Казахстана.

Өткізілмеген электрондық аукцион
туралы № 55194 акті
Жасау орны: www.gosreestr.kz. Мекен-жайы бойынша Интернет желісінде орналасқан
Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталы.
Жасау күні: 17.01.2017.
Электрондық аукцион туралы мәліметтер:
1. Сатушы: Акционерное общество "Национальная компания "Казахстан
инжиниринг" (Kazakhstan Engineering); БСН: 030440000693; Мекен-жайы: Казахстан, Астана
г.а., Есильский р. а., ул.Кунаева, д.10.
2. Сату объектісі туралы мәліметтер: Акциялар (АҚ); Акции АО; Аталуы (орыс):
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗИКСТО"; БСН: 931240000240; Акциялардың түрі: Простая
акция; Орналастырылған акциялардың саны, дана: 4692000; Сатылатын акциялар, дана:
2045494; Орналастырылған акциялардың % сатылатын акциялар: 42,1300; Қызметкерлердің
орташа жылдық саны, адам: 811; Мекен-жайы: Солтүстік Қазақстан облысы; Петропавл Қ.Ә.;
ул.Заводская,д.5; Телефон: (7152) 33-32-65; Бағалаушы: ТОО "Оценка и экспертиза"; Бағалау
құны, теңге: 2 361 445 000,00; Бағалау күні: 01.04.2016.
3. Аукцион: № 55194; Аукцион әдісі: Бағаны көтеру; Аукционның басталу күні мен
уақыты: 17.01.2017 10:00 (Астана қ. уақыты бойынша); Бастапқы баға: 2 362 173 000,00;
Кепілдік жарна, тг.: 63 630 000,00.
4. Электрондық аукцион қатысушыларының берген өтінімдерінің саны: 0.
5. Жоғарыда көрсетілген сату объектісі бойынша электрондық аукцион мынадай
себептерге байланысты өткізілмеген болып танылды:
Аукцион басталған сәтте аукцион залында сатылу объектісі бойынша аукционға екі
қатысушыдан аз тіркелді және болды
6. Өткізілмеген электрондық аукцион туралы осы акті Қазақстан Республикасының
Ұлттық куәландыру орталығы берген электрондық сандық қолтаңбаны пайдалана отырып
Мемлекеттік мүлік тізілімі веб-порталында қалыптастырылған және сатушы қол қойған.

