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Қазақтан Республикасы, Алматы қ., 2006 жыл 



Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымының проспектісi 

 
1) Осы облигациялар шығарылымы «Альянс Лизинг» акционерлік қоғамының облигациялық 

бағдарлама проспектiсiне сəйкес жүзеге асырылады. 
 
2) Облигациялық бағдарлама туралы мəліметтер: 

• облигациялық бағдарлама проспектісінің мемлекеттік тіркелген күні: Облигациялар 
Проспекттын шығару уақытынадеиін тіркелгенжоқ; 

• шеңберінде шығарылым жүзеге асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай 
көлемі: 5 000 000 000 (Бес миллиард) теңге; 

• облигациялар шығарылымының реттік нөмірі: бiрiншi; 
• облигациялардың бұрынғы шығарылымдары туралы мəліметтер: АО «Альянс Лизинг» 

АҚ басқа облигацияларды шығарганжоқ. 
 
3) Шығарылымның құрылымы:  

• облигация түрi: атаулы купондық, қамсыздандырылусыз; 
• облигацияның басылу саны жəне облигацияның жалпы басылу мөлшерi:   

 облигацияның саны: 2 500 000 000 (Екi миллиард бес жүз миллион) дана; 
 облигацияның жалпы басылу мөлшерi: 2 500 000 000 (Екi миллиард бес жүз 
миллион) теңге;  

• бiр облигацияның атаулы қүны: 1 (Бiр) теңге; 
• облигация бойынша сыйақы: 

 облигация бойынша сыйақы мөлшерлемесi: жылдық 9,5%; 
 сыйақы төлемi басталатын мерзiм: облигацияның «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
ресми тiзiмiне енгiзiлген күнiнен бастап; 

 мерзiмдiгi жəне сыйақыны төлеу уақыты: жылына 2 (Екi) рет, облигация 
айналымға түскен уақыттан бастап жəне əр бiр 6 (алты) ай сайын облигация 
айналымынан - өтеу мерзiмiне дейiн;  

 төлем тəртiбi мен талабы: сыйақы төлемi теңгемен облигация иесiнiң ағымдағы 
шотына аудару арқылы жүргiзiледi. Сыйақы төлемдер жүргiзiлетiн осы мерзiмнiң 
соңғы күнiнiң басындғы жағдай бойынша, оны алу қүқығына ие түлғаларға 
төленедi. Облигациялар бойынша табыстар, табыс алу қүқығына ие түлғалар аясы 
анықталғаннан кейiнгi келесi күннен бастап 10 (Он) жүмыс күнi iшiнде төленедi. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резидентi болмаған жағдайда, сыйақы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң ресми курсы бойынша төлем күнiндегi 
долларлық баламалылықта төленедi. 

 сыйақы есептеуге қолданылатын уақыттар мерзiмi: төлем жылда 360 (Үш жүз 
алпыс) күнімен жəне айда 30 (Отыз) күні есебімен жылына екі рет іске асырылады;    

 индекстелген облигациялар шығару кезіндегі есептеу тəртібі: осы шығарылымның 
облигациялары индекстелмеген болып табылады; 

• облигациялардың айналымы жəне өтемi жөнiнде мəлiметтер:   
 облигацияның айналым мерзiмi:  5 (Бес) жыл;  
 облигацияның оны өтеу жағдайы: облигациялар айналым мерзiмiнiң соңында, 
облигацияның атаулы қүны бойынша теңгемен, бiр уақытта соңғы купондық 
сыйақыны төлеумен қатар, облигация иесiнiң ағымдағы шотына ақша аудару 
арқылы өтеледi. Инвестор Қазақстан Республикасының резидентi болмаған 



жағдайда, облигациялар Қазақстан Республикасы Ұлттық банкiнiң ресми курсы 
бойынша төлем күнiндегi долларлық баламалылықта өтеледi.  
Атаулы қүн мен сыйақы сомасын алу қүқығына, төлемдер жүргiзiлетiн осы мерзiмнiң 
соңғы күнiнiң басында жағдай бойынша, облигация иелерiнiң реестрiнде тiркелген 
түлғалар ие бола алады, облигациялар бойынша табыстар, табыс алу қүқығына ие 
түлғалар аясы анықталғаннан кейiнгi келесi күннен бастап 10 (Он) жүмыс күнi 
iшiнде төленедi; 

 облигацияларды өтеу күнi: облигациялар айналымы аяқталған мiрзем күнi; 
 облигациялар өтелетiн орын (орындар): Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы 
қаласы, Достық д-лы, 117/6, офис 207; 

 облигацияларды өтеу тəсiлi: негiзгi қарыз сомасын өтеу облигация ұстаушылардың 
ағымды банктiк есеп шотына ақша аудару жолымен iске асырылады; 

• облигациялар бойынша қамтамасыз ету: қамсыздандырылусыз; 
• облигацияларды ұстаушының өкілі туралы мəліметтер: жоқ; 
• тіркеуші туралы мəліметтер: «Тiркеушi «Зерде» АҚ (Қазақстан Республикасы, 

050009, Алматы қаласы, Туркебаев к-сi, 92, тел.: +7 (3272) 40-08-98, 40-44-56), 
Қағаздардың тіркелұі жəне сақталуы  №02/2006 келісім арқылы жұргізіледі 2006 
жылдың «28» маусымында бастап; 

• облигацияларды орналастыруға қатысқан ұйымдар туралы мəліметтер: 
андеррайтері «Альянс Капитал» қаржы компаниясы» АҚ (Қазақстан Республикасы, 
050000, Алматы қаласы, Фурманов к-сi, 100а, тел.: 95-21-88, 95-21-89), №9/а 
андеррайтинг шарты 2006 жылдың «26» маусымында бастап; 

• төлем агенті туралы мəліметтер: жоқ; 
• облигация арқылы оның иелерiне берiлетiн қүқығтар:  

 осы Проспектіге сəйкес облигацияларды өтеген кезде өзіне тиесілі 
облигациялардың номиналды құнын алу құқығына; 

 осы Проспектіге сəйкес облигациялар бойынша сыйақы алу құқығына; 
 осы Проспектіге сəйкес өзіне тиесілі облигацияларға еркін өкімдік ету құқығына; 
 облигацияларға деген меншік құқығынан туындайтын басқа да құқықтарға. 

• мерзiмiнен бүрын өтеу: осы шығарылым облигациялары бойынша сатып алу немесе 
мерзімінен бұрын өтеу рұқсат етілмейді; 

• облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны пайдалану туралы мəліметтер: 
 қаржылық лизинг:  1 200 000 000 теңге; 
 факторинг қызмет көрсету:    800 000 000 теңге; 
 айналма қаржы:      500 000 000 теңге. 

БАРЛЫҒЫ:  2 500 000 000 теңге. 
 
4) Опциондар туралы мəліметтер: 

• жоқ. 
 

5) Айырбасталымды облигациялар: 
• жоқ. 
 

6) Облигацияларды орналастыру тəсілі: 
• облигацияларды орналастыру мерзімі: 5 (Бес) жыл; 
• облигацияларды орналастыру тəртібі: облигацияларды орналастыру 

ұйымдастырылмаған нарықта жазылу жолымен жəне «Қазақстан қор биржасы» АҚ 
iшкi құжаттарына сəйкес ұйымдастырылған нарықта iске асырылады; 



• облигацияларды акцияларға конвертациялау: қарастырылмаған; 
• облигацияларды төлеудің шарттары жəне тəртібі: облигациялар ақшамен ақшасыз 

түрде жасалынады. Жеке тұлғалар облигацияларды ақшасыз жəне сонымен қатар 
ақшалай түрде «Альянс Лизинг»  АҚ кассасы арқылы кассалық ордерді рəсімдеу 
арқылы төлей алады.  
Облигацияларды жазылу арқылы орналастыру кезінде облигацияларды төлеу реті 
жəне шарты Банкпен инвестор арасында жасалынатын облигацияларды сату туралы 
келісім шартта көрсетіледі.  
Облигацияларды арнайы саудалар арқылы «Қазақстан қор биржасы» АҚ сауда 
алаңдарында орналастыру кезінде облигацияларды төлеу «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ ішкі құқықтарына сəйкес іске асырылады. 
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