Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы « »
№
қаулысына
5-қосымша
«Бизнестің жол картасы-2025»
бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері
шығарған облигациялар бойынша
купондық сыйақы мөлшерлемесін
субсидиялау қағидаларына
1-қосымша

Қайда «Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қоры» акционерлік қоғамының өңірлік
филиалы (бұдан әрі – «Даму» қоры)
_______________________________
Кімнен ___________________
(бұдан әрі – эмитент (кәсіпкер)
№ __________ өтініш-сауалнама
«Бизнестің жол картасы-2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кәсіпкерлік субъектілері шығарған
облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
қағидаларына (бұдан әрі – Купондық сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
қағидалары) сәйкес Сізден төмендегіге сәйкес «Даму» қорының Кредит
комитетінің
қарауына
кредит бойынша/Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік субъектілері шығарған және қор биржасының
ресми тізіміне қосылған, сондай-ақ АХҚО актілеріне сәйкес шығарылған және
АХҚО қор биржасының тізіміне қосылған «жасыл» облигация бойынша сыйақы
мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау туралы мәселені шығаруға
бастамашылық етуді сұраймын:
1. Қатысушы туралы мәліметтер
Эмитенттің (кәсіпкердің) атауы
Құрылтайшы(лар) туралы деректер
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Заңды мекенжайы
Іс жүзіндегі мекенжайы
Пошталық мекенжайы
Мемлекеттік тіркелген/қайта тіркелген күні
Мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәліктің №
Қызмет түрлері
Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі
компания
Жұмыс тәжірибесі
2. Басшылық
Бірінші басшы
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
Лауазымы
Жұмыс/үй телефоны
Туған жылы мен жері
Жеке куәлігінің №, сериясы
Тұрғылықты (іс жүзіндегі) жері
Тіркелген жері
Жұмыс тәжірибесі
3. Байланыс жасайтын адам
(Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы,
телефоны)
4. Меншік иелері
(құрылтайшы, қатысушылар, акционерлік қоғам үшін – акциялардың
5 және одан көп пайызына иелік ететін акционерлер)
Атауы/тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
%
Деректемелері

5. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат
Сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)
Кіші сала (ЭҚЖЖ-ға сәйкес)
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Өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің
түрлері
Жылдық айналымы
Соңғы есепті күнге пайда немесе шығын
Жұмыскерлердің нақты саны

__________________________
оның ішінде
әйелдер __________________

Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)
«Жасыл» облигацияға қатысты:
«жасыл» жоба жататын «жасыл» таксономия
санаты/санаттары
Жобаның іске асырылатын жері (облыс, қала)
Жұмыс орындарының саны
6. Кепілдіктер мен келісімдер
Эмитент (кәсіпкер) «Даму» қорына мынаны мәлімдейді және кепілдік
береді:
1. «Даму» қорына осы өтінішпен бірге не «Даму» қорының сұратуы
бойынша берілген (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық деректер, ақпарат
пен құжаттама анық болып табылады және төменде көрсетілген күнге шындыққа
толық
сәйкес
келеді,
көрсетілген
деректер
өзгерген
жағдайда________________________________________ дереу хабардар етуге
(«Даму» қорының тиісті өңірлік филиалының атауы) міндеттенемін.
2. «Даму» қорының алғаш талап етуі бойынша осы өтінішті қарау
шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны құрайтын кез
келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға және ашуға міндеттенеді.
3. «Даму» қоры көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің шынайлылығын
тексеруге міндетті емес.
4. Эмитентке (кәсіпкерге) жалған, толық емес және/немесе анық емес
мәліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жауаптылық туралы ескертілді.
5. Эмитент (кәсіпкер) эмитенттің (кәсіпкердің) жарғылық құзыреті осы
өтінішке қол қоятын адамның осы өтінішті беруіне мүмкіндік беретінін
растайды.
6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың анық еместігі анықталған
жағдайда, осы өтініш көрсетілген деректердің анық еместігін растайтын
мәліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы мүмкін екендігімен
келіседі, бұл ретте «Даму» қоры кері қайтару себептерін хабарламауы мүмкін.
Осы арқылы эмитент (кәсіпкер) «Даму» қорына төмендегілерге келісім
береді:
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1. «Даму» қоры осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және
эмитент (кәсіпкер) ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (Бағдарлама
шеңберінде ақпарат алу құқығы Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген), сондай-ақ кәсіпкерлік жөніндегі уәкілетті органға, қаржы нарығы
мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті
органға, «Бәйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ-ға ұсына алады.
2. Осы өтініште қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ «Даму» қоры
талап еткен барлық құжаттар тек Бағдарлама шеңберінде субсидиялау үшін ғана
ұсынылған.
3. «Даму» қоры эмитент (кәсіпкер) өзі туралы хабарлайтын кез келген
ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал эмитент (кәсіпкер) ұсынған
құжаттар және өтініштің түпнұсқасы субсидиялау ұсынылмаса да, «Даму»
қорында сақталады.
4. «Даму» қорының осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ эмитенттің
(кәсіпкердің) ықтимал шығыстары (субсидиялауды алуға қажетті құжаттарды
ресімдеуге және т.с.с.) «Даму» қорының субсидиялауды беру немесе эмитент
(кәсіпкер) шеккен шығасыларды өтеу міндеттемесі болып табылмайды.
5. Субсидиялау туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанын және
келісетінін растайды, кейіннен «Даму» қорына наразылықтары болмайды.
7. Қосымшалар
(________________ бағыты бойынша көзделген құжаттар)
_______________________________________________________________
____________________________________
______________________
(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)
(қолы, күні)
________________________

