
 



 

 
 

 

 

 

Мемлекеттік емес облигациялардың 

проспектісі 
 

 

 

«Аграрлық несие корпорациясы» 

акционерлік қоғамы. 

(«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уәкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама, 

облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) мемлекеттік тіркеуі 

инвесторларға мемлекеттік емес облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бір білдірмейді және 

құжаттағы ақпараттың растамайды 

 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда ұсынылған барлық ақпарат анық екенін және инвесторларды 

эмитентке және оның орналастыратын оның мемлекеттік емес облигацияларына қатысты инвесторларды 

жаңылыстырмайтының растайды. 

 

Мемлекеттiк емес облигациялардың айналымы кезеңінде эмитент Қазақстан Республикасының  

бағалы қағаздар туралы  заңнамасының талаптарына сәйкес қаржылық есептiлiк депозитарийiнiң интернет-

ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты ашып көрсетуді қамтамасыз етедi. 

 

Нұр-Сұлтан қ., 2019 ж. 

 



 

1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сәйкес туралы ақпарат 

1)эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні 

20.03.2001ж. 

2)эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған 

жағдайда) 

24.08.2013ж. 

3) эмитенттің қазақ, орыс және ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық және 

қысқаша атауы 

 Толық атауы Қысқартылған атауы 

Мемлекеттік тілде 
«Аграрлық несие корпорациясы» 

акционерлік қоғамы 
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 

Орыс тілінде 

 

Акционерное общество «Аграрная 

кредитная корпорация» 

АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 

Ағылшын тілінде 

 

Joint Stock Company «Agrarian Credit 

Corporation» 
JSC «Agrarian Credit Corporation» 

 

4) эмитенттің бизнес сәйкестендіру нӛмірі 

010340000953 

5)SO 17442 "Financial services - Legal Entity Identifier" (LEI) халықаралық 

стандартына сәйкес Legal Entity Identifier коды (бар болса) 

Қолданылмайды 

 

 2. Эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нӛмірлерін және электрондық 

пошта адрестерін, сондай-ақ, егер қоғамның нақты мекенжайы заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада кӛрсетілген мекенжайдан 

ерекшеленетін болса, эмитенттің нақты мекенжайын кӛрсете отырып, заңды 

тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сәйкес эмитенттің 

орналасқан жері. 

ОРНАЛАСУЫ: 

 

Қазақстан, Нұр-Сұлтан қаласы, Байқоңыр ауданы, 

көшесі Амангелді Иманов, үй 11, пошта индексі 010000. 

call- орталығы: 5115,  

info@agrocredit.kz                            

БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНЫ ЖӘНЕ 

ФАКС НӚМІРІ: 

Телефон: +7 (7172) 55-99-90 

Факс: +7 (7172) 55-99-85 

 

ЭЛЕКТРОНДЫ АДРЕС: info@agrocredit.kz. 

WEB-САЙТ: 
www.kazagro.kz/web/acc 

 

    3. Эмитенттің негізгі қызмет түрі. 

- тиісті лицензиялар негізінде банктік қарыз операцияларын жүзеге асыру; 

- кредиттеу арқылы ауыл шаруашылығы секторын қолдау жөніндегі бағдарламаларды 

жүзеге асыруға қатысу; 

-отандық және шетелдік инвестицияларын тарту; 

- агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларды әзірлеу мен жүзеге асыруға 

қатысу; 

- лизингтік қызметті іске асыру; 

- холдинг қызметті іске асыру; 

- қаржы институттарын қорландыру; 
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-олардың агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін ислам қағидалары бойынша 

қаржыландыру мақсаттары үшін, ислам қаржы құралдарын пайдалану арқылы заңды 

тұлғаларды қаржыландыру;  

- Жарғымен көзделген Қоғам қызметінің мәні мен мақсаттарына жауап беретін және 

ұлттық басқарушы холдингтердің еншілес заңды тұлғалары үшін Қазақстан Республикасы 

Үкіметімен белгілінген тізбеге сәйкес қызметін өзге түрлері болып табылады; 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру 

алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не облигациялар шығарылымын 

мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі 

айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін 

құжаттарды берген жағдайда соңғының алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай 

бойынша жеке қаржылық есептіліктің деректеріне сай меншікті капитал мӛлшері. 

 31.03.2019 ж.(аудиттелмеген) 

Меншікті капитал, мың теңге 159 858 115 

 5. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру 

алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды 

беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар 

шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берген жағдайда соңғының 

алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің 

деректеріне сай жарғылық капитал мӛлшері. 

 31.03.2019 ж.(аудиттелмеген) 

Жарғылық капитал, мың теңге 158 630 371 

6. Эмитенттің халықаралық сәйкестендіру нӛмірі (ISIN коды) мен қосылған күні 

кӛрсетілген, қор биржасының ресми тізіміне қосылған айналымдағы мемлекеттік 

емес бағалы қағаздары туралы мәліметтер. 
Бағалы қағаздардың түрі Халықаралық 

сәйкестендіру нӛмірі (ISIN 

коды) 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ 

ресми тізіміне енгізілген күні 

Бірінші облигациялық бағдарламада 

шығарылған бірінші шығарылымның 

купондық облигациялары 

KZ2C00002731 20.08.2014 ж. 

Екінші облигациялық бағдарлама 

аясында шығарылған купондық 

облигациялардың екінші 

шығарылымы 

KZ2C00003283 17.06.2015 ж. 

Үшінші облигациялық бағдарламада 

шығарылған бірінші шығарылымның 

купондық облигациялары 

KZ2C00003507 30.12.2015ж. 

Үшінші облигациялық бағдарламада 

шығарылған купондық 

облигациялардың екінші 

шығарылымы 

KZ2C00003796 22.12.2016ж. 

Үшінші шығарылым купондық 

облигациялар үшінші облигациялық 

бағдарламада шығарылды 

KZ2C00003804 22.12.2016ж. 

7. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға эмитенттің 

атынан қол қоюға уәкілетті тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса).  

«Аграрлық несие корпорациясы» АҚның  Басқарма төрағасының м.а.  - Тақабаев Берік 

Төлеперген Ұлы. 

Қаржы жөніндегі басқарушы директор - Басқарма мүшесі – Қабылова Ажар 

Өтегенқызы.  

 



 8. Облигациялар шығарылымы туралы мәліметтер: 

1) Облигациялардың түрі: Қамтамасыздандырылмаған купондық  облигациялар 

(бұдан әрі - облигациялар) 

2) Облигациялар саны: 40 000 000 (қырық миллион) дана 

3) номиналды құнын сипаттайтын валюта 

көрсетілен бір облигацияның 

номиналды құны 

1 000 (бір мың) теңге 

4) облигациялар шығарылымының жалпы 

көлемі 

40 000 000 000 (қырық миллиард) теңге 

5) облигациялар айналысы басталған күн 

(бар болса) 

Облигациялар айналысының басталу күні 

облигацияларды орналастыру жөніндегі  өткізілген 

бірінші мамандандырылған сауда-саттықты өткізу күні 

болып табылады, олар «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

ішкі ережелеріне сәйкес жүргізілетін болады 

6) болжалды өтеу күні облигациялар облигациялар айналымының соңғы 

күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде 

өтеледі 

7) облигацияларды қамтамасыз ету 

(қамтамасыз етілген облигациялар 

шығарылған жағдайда) 

Осы шығарылым облигациялары қамтамасыз етілген 

болып табылмайды 

8) облигациялардың айналыс мерзімі Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 360 

(үш жүз алпыс) күн 

9) облигациялар бойынша сыйақы 

мөлшерлемесі 

Жылдық купон мөлшерлемесі «Қазақстан қор биржасы» 

АҚ (бұдан әрі - «Бірінші өткізілген тендерлер») ішкі 

құжаттарына сәйкес эмитенттің кем дегенде 1 (бір) 

данасын қанағаттандыратын мөлшерлеме ретінде 

Облигацияларды орналастыруға арналған бірінші 

өткізілген аукциондардың қорытындысы бойынша 

анықталады. бір) сатып алушының өтініші, бірақ 

жылына 11% аспауы керек. 

Облигациялар айналымының басталу күні туралы және 

бірінші өткізілген сауда-саттық нәтижелері бойынша 

анықталған жылдық купон мөлшерлемесі туралы 

ақпарат Эмитенттің корпоративтік веб-сайтында 

жарияланады. 

www.kazagro.kz/web/acc және веб-сайт 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ www.kase.kz. 

 

Облигациялардың сыйақы мөлшерлемесі 

Облигациялардың айналыста болу кезеңі үшін 

белгіленеді. 

10) облигациялар бойынша сыйақы төлеу 

мерзімі 

 

Облигациялар облигациялар айналымының соңғы 

күнінен кейінгі 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде 

оларды өтеу кезінде Облигациялардың номиналды 

құнымен бір мезгілде айналыста болу кезеңінің соңында 

1 (бір) уақытқа төленеді. 

 

 

 

  Басқарма тӛрағасының м.а.          

 

 

 

http://www.kase.kz/


 

 

 
 

 

 

Проспект  выпуска 

негосударственных облигаций  

 

 
Акционерного общества 

«Аграрная кредитная корпорация»   
 
 
 

(АО «Аграрная кредитная корпорация») 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска 

негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не 

означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 

негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации, 

содержащейся в данном документе. 

Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 

достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых 

негосударственных облигаций. 

В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг. 

 

г. Нур-Султан, 2019  



1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами 

эмитента: 

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:  
20.03.2001 г. 

 

2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась 

перерегистрация):  
24.08.2003 г. 

 

3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и 

английском (при наличии) языках: 

 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ 

На государственном 

языке 

«Аграрлық несие корпорациясы» 

акционерлік қоғамы 
«Аграрлық несие корпорациясы» АҚ 

На русском языке 
Акционерное общество «Аграрная 

кредитная корпорация» 

АО «Аграрная кредитная 

корпорация» 

На английском языке 
Joint Stock Company «Agrarian Credit 

Corporation» 
JSC «Agrarian Credit Corporation» 

 

4) бизнес-идентификационный номер эмитента (при наличии):  
БИН 010340000953 

5) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442 

"Financial services – Legal Entity Identifier" (LEI) (при наличии). 

Отсутствует. 

 

2. Место нахождения эмитента в соответствии со справкой о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица с указанием номеров 

контактных телефонов, факса и адреса электронной почты, а также 

фактического адреса в случае, если фактический адрес эмитента отличается от 

места нахождения эмитента, указанного в справке о государственной 

регистрации (перерегистрации) юридического лица. 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: 

Казахстан, город Нур-Султан, район Байконыр, улица 

Амангелді Иманов, дом 11, Бизнес-центр 

"Нурсаулет-1", почтовый индекс 010000 

НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ И 

ФАКСА: 

Тел: +7 (7172) 559990; 

Факс: +7 (7172) 559985. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: info@agrocredit.kz. 

WEB-САЙТ: www.kazagro.kz/web/acc 

3. Основной вид деятельности эмитента: 

- осуществление банковских заемных операций на основании соответствующей 

лицензии; 

- участие в реализации программ по поддержке сельскохозяйственного сектора путем 

кредитования; 

- привлечение отечественных и иностранных инвестиций; 

- участие в разработке и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном 

комплексе; 

- осуществление лизинговой деятельности; 

- осуществление холдинговой деятельности; 

- фондирование финансовых институтов; 

 

- финансирование юридических лиц с использованием исламских финансовых 

инструментов для целей финансирования ими по исламским принципам субъектов 

агропромышленного комплекса; 
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- иные виды деятельности, отвечающие предмету и цели деятельности Общества, 

предусмотренные Уставом, и соответствующие перечню, определенному 

Правительством Республики Казахстан для дочерних юридических лиц национальных 

управляющих холдингов. 
4. Размер собственного капитала согласно сведениям отдельной финансовой отчетности по 

состоянию на конец последнего квартала перед подачей документов на государственную 

регистрацию выпуска облигаций либо на конец предпоследнего квартала в случае 

представления документов на государственную регистрацию выпуска облигаций до 

двадцать пятого числа месяца, следующего за последним кварталом перед подачей. 

 
31.03.2019 г. 

(неаудировано) 

Собственный капитал, тыс. тенге 159 858 115 

5. Размер уставного капитала согласно сведениям отдельной финансовой 

отчетности по состоянию на конец последнего квартала перед подачей 

документов на государственную регистрацию либо на конец предпоследнего 

квартала в случае представления документов на государственную регистрацию 

выпуска облигаций до двадцать пятого числа месяца, следующего за последним 

кварталом перед подачей. 

 
31.03.2019 г. 

(неаудировано) 

Уставный капитал, тыс. тенге 158 630 371 

6. Сведения о негосударственных ценных бумагах эмитента, находящихся в 

обращении, включенных в официальный список фондовой биржи, с указанием 

международного идентификационного номера (кода ISIN) и даты включения. 

Вид ценных бумаг  

Международный 

идентификационный 

номер (код ISIN) 

Дата включения в официальный 

список АО «Казахстанская 

фондовая биржа» 

Купонные облигации первого 

выпуска, выпущенные в 

пределах второй 

облигационной программы 

KZ2C00002731 20.08.2014 г. 

Купонные облигации второго 

выпуска, выпущенные в 

пределах второй 

облигационной программы 

KZ2C00003283 17.06.2015 г. 

Купонные облигации первого 

выпуска, выпущенные в 

пределах третьей 

облигационной программы 

KZ2C00003507 30.12.2015 г. 

Купонные облигации второго 

выпуска, выпущенные в 

пределах третьей 

облигационной программы 

KZ2C00003796 22.12.2016 г. 

Купонные облигации третьего 

выпуска, выпущенные в 

пределах третьей 

облигационной программы 

KZ2C00003804 22.12.2016 г. 

7. Должность, фамилия, имя и отчество (при его наличии) лица, уполномоченного 

подписывать от имени эмитента документы для государственной регистрации 

выпуска облигаций. 

И.о. Председателя Правления АО «Аграрная кредитная корпорация» - Такабаев Берик 

Тулюпергенович. 

Управляющий директор по финансовым вопросам-Член Правления – Кабылова 

Ажар Утегеновна.  



8. Сведения выпуске облигаций:  

1) вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения (далее - 

Облигации) 

2) количество облигаций: 40 000 000 (сорок миллионов) штук. 

3) номинальная стоимость одной облигации с 

указанием валюты, в которой выражается 

номинальная стоимость 

1 000 (одна тысяча) тенге. 

4) общий объем выпуска облигаций: 40 000 000 000 (сорок миллиардов) тенге. 

5) дата начала обращения облигаций (при 

наличии): 

Датой начала обращения Облигаций является  

дата проведения первых состоявшихся торгов по 

размещению Облигаций в соответствии с 

внутренними документами АО «Казахстанская 

фондовая биржа». 

6) предполагаемая дата погашения: В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, 

следующих за последним днем периода обращения 

облигаций. 

7) обеспечение облигаций (в случае выпуска 

обеспеченных облигаций): 

Облигации данного выпуска не являются 

обеспеченными. 

8) срок обращения облигаций: 360  (триста шестьдесят) дней с Даты начала 

обращения Облигаций 

9) ставка вознаграждения по облигациям: Годовая ставка купонного вознаграждения будет 

определяться по итогам проведения первых 

состоявшихся торгов по размещению Облигаций, 

проводимых в соответствии с внутренними 

документами АО «Казахстанская фондовая 

биржа», (далее – «Первые состоявшиеся торги») 

как ставка, по которой Эмитентом будет 

удовлетворена хотя бы 1 (одна) заявка покупателя, 

но не более 11% годовых. 

Информация о дате начала обращения Облигаций 

и о размере годовой ставки купонного 

вознаграждения, определенной по итогам Первых 

состоявшихся торгов, будет опубликована 

Эмитентом на корпоративном сайте Эмитента  

www.kazagro.kz/web/acc и сайте  

АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz. 

Ставка вознаграждения по Облигациям является 

фиксированной на весь срок обращения 

Облигаций. 

10) сроки выплаты вознаграждения по 

облигациям: 

Выплата вознаграждения по Облигациям 

производится 1 (один) раз в конце периода 

обращения одновременно с выплатой номинальной 

стоимости Облигаций при их погашении в течении 

15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за 

последним днем периода обращения Облигаций. 



 



 



  



 


