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АЛМАТЫ-2007 

 

 

 



1. Эмитенттің атауы 

«Алматы ликер-арақ зауыты» акционерлік қоғамы  

Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы куəлік № 11382-1910-АҚ, 29.10.2003 

жылы ҚР Əділет министрлігімен берілген  

 

2. Эмитенттің орналасқан жері 

050010  Алматы қ., Медеу ауданы, Бекхожин к-сі, 15,  

байланыс телефоны: +7(3272) 291-16-05,  

факс: +7 (3272) 291-65-44 

 

3. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні жəне нөмірі 

2007 жылғы 02 сəуір, № С52 

 

4. Облигациялар туралы мəліметтер 

• Жалпы саны – 2 000 000 (Екі миллион) дана; 

• Шығарылымға жарияланған облигациялар саны –  атаулы купондар (қамтамасыз 

етілмеген),  ұлттық идентификациялық нөмір - KZ2C0Y05C523. 

• Нақтылы құны – 1 000 (Бір мың) теңге; 

• Купон мөлшері – бірінші айналым жылы сыйақы мөлшерлемесі – нақтылы құнның 

12%, екінші айналым жылынан бастап – қалқымалы, инфляция деңгейіне 

байланысты болады жəне əрбір алты ай сайын қайта қарастырылып отырады, ол 

келесі формула бойынша есептеледі: 

r=(i-100)+m, мұнда 

i –  ҚР Статистика жөніндегі агенттігімен немесе тұтыну бағаларының ресми 

индексін есептеп, жариялауға уəкілетті ҚР басқа ресми органымен жарияланатын 

тұтыну бағаларының өсуі/түсуі ретінде есептелетін инфляция деңгейі. Сыйақы 

мөлшерлемесі кезекті купонды сыйақы төленетін күнге дейінгі екі ай бұрынғы 

тұтыну бағалары мен инфляция деңгейі бойынша есептеледі; 

m – бүкіл облигациялар айналымы мерзімі бойы 3,0 % құрайтын белгіленген маржа. 

 

Купонның ең жоғарғы мəні – 13,0 % жылдық 

Купонның ең төменгі мəні – 5,0 % жылдық. 

 

5. Облигацияларды орналастыру туралы мəліметтер 

            

1) облигацияларды орналастыру басталған күн жəне аяқталған күн – 

• орналастыру басталған күн – 2007ж. 04 мамыр 

• орналастыру аяқталған күн – 2012ж. 04 мамыр 

2) есеп берілетін орналастыру кезең 

• 2007 жылғы 04 мамырдан 2007 жылғы 30 қыркүйекке дейін  

 

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылмаған рыногында жазылу жəне аукцион арқылы 

орналастырылған облигациялар саны жəне тартылған ақша сомасы 

ұйымдастырылмаған рынокта орналастырылғаны -  500 000 дана 

 

4) ұйымдастырылған бағалы қағаздар рыногында облигацияларды орналастыру 

туралы ақпарат (сауда-саттық ұйымдастырушысының тізім санаты, 

облигациялардың құны, соңғы сауда-саттықтар болған күн) 

• сауда-саттық ұйымдастырушысының тізім санаты 

Облигациялар 2007 жылғы 26 сəуірдегі Биржа кеңесінің шешімімен «Қазақстан қор 

биржасы» АҚ бағалы қағаздарының ресми тізімінің «В» санатына енгізілген. 

• облигациялардың құны, соңғы сауда-саттықтар болған күн 

 

№ т/б Алғашқы жəне 

соңғы сауда-

саттықтар күні  

Облигациялар 

саны, дана 

Облигациялардың 

құны (таза баға), 

теңге 

Облигациялардың құны 

жинақталған мүддені 

есепке алғанда (лас баға), 



теңге 

1 2 3 4 5 

1 12.09.2007 252 100 239 256 513,40 250 012 780,08 

     

     

 

5) орналастырылған облигациялар саны 

• 752 100  (Жеті жүз елу екі мың бір жүз) дана, соның ішінде 

 

№ т/б Мəміле жасалған 

күн 

Облигациялар 

саны, дана 

Облигациялардың 

құны (таза баға), 

теңге 

Облигациялардың құны 

жинақталған мүддені 

есепке алғанда (лас баға), 

теңге 

1 2 3 4 5 

1 22.06.2007ж. 

«Қазақмыс» 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры 

350 000 349 880 903,32 355 480 903,32 

2 12.09.2007ж. 

Сентрас 

Секьюритиз АҚ 

252 100 

 

239 256 513,40 

 

250 012 780,08 

3 14.09.2007ж. 

«Қазақмыс» 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры 

150 000 142 366 049,83 148 866 049,83 

 

6) есеп кезеңі аяқталған күні сатып алынған облигациялар саны, сатып алу туралы 

шешім қабылданған күн, сондай-ақ оларды сатып алу кезінде эмитент көтерген 

шығындар сомасы 

Есеп кезеңі аяқталған күні сатып алынған облигациялар жоқ жəне соған сəйкес 

шығындар сомасы жоқ. 

 

7) мерзімнен бұрын өтелген облигациялардың саны туралы мəліметтер (егер бұл 

шығарлым проспектісімен қарастырылған болса) 

• облигациялар шығарылымының проспектісімен облигацияларды толық жəне/немесе 

ішінара мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған. 

 

8) Андеррайтерлер туралы ақпарат 

 

а. «Сентрас Секьюритиз» АҚ 2007 жылғы 31 шілдеде 1 650 000 000 теңге сомаға 

(1 650 000 дана облигация) облигацияларды орналастыру туралы Андеррайтинг 

туралы келісім жасалды.    

 

в. Андеррайтинг туралы келісім бойынша нарықтық бағасы бойынша 

орналастырылған облигациялардың жалпы нақтылы құнының 0,5% мөлшерінде жəне 

аванс сомасын шығарып тастап, шарт бағасы бойынша орналастырылған 

облигациялардың жалпы нақтылы құнының 0,35% мөлшерінде облигацияларды 

орналастыру үшін комиссиялық сыйақы төленеді. Сентрас Секьюритис төленген 

аванс сомасы – 1 000 000 теңге. 

 

с. Андеррайтерлерді тартпай орналастырылған облигациялардың саны - 350 000 

дана. 

 

9) Меншік иелерінің санаттары бойынша облигация иегерлерінің саны туралы 

мəліметтер 

 



Ұстаушының атауы Санаты бойынша Облигациялар саны, 

дана 

«Қазақмыс» 

жинақтаушы 

зейнетақы қоры 

Резидент, заңды тұлға, 

зейнетақы қоры 

500 000 

«Венчурный фонд 

Сентрас» тəуекелмен 

инвестициялау 

акционерлік 

инвестициялық қоры» 

АҚ  

Резидент, заңды тұлға,  

инвестициялық қор 

65 500 

«Фонд Прямых 

инвестиций» ТИАИҚ 

Резидент, заңды тұлға, 

инвестициялық қор 

57 700 

АҚ НҰР ТИЖИЗҚ 

Басқ. компания - 

Сентрас Секьюритиз 

Резидент, заңды тұлға, 

инвестициялық қор 

51 400 

«Сентрас-Глобальные 

рынки» ТИЖИЗҚ Басқ. 

компания - Сентрас 

Секьюритиз 

Резидент, заңды тұлға, 

инвестициялық қор 

53 500 

Казначейство АЖИҚ – 

Басқ.компания - 

Сентрас Секьюритиз 

Резидент, заңды тұлға, 

инвестициялық қор 

24 000 

Жалпы   752 100 

 

10) Орналастырылмаған облигациялар саны 

• 1 247 900 (Бір миллион екі жүз қырық жеті мың тоғыз жүз) дана облигация 

      

6. Тіркеуші туралы мəліметтер 

 

Тіркеушінің атауы жəне орналасқан жері, шарт жасалған күн жəне оның нөмірі 

• Облигация ұстаушыларының тізілімін құрастыратын, жүргізетін жəне сақтайтын 

тіркеуші - «Первый Независимый Регистратор» АҚ; 

• Тіркеуші ҚР Қаржы рыногы мен қаржылық ұйымдарды  мемлекеттiк реттеу жəне 

қадағалау агенттігімен бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімін жүргізу қызметін 

атқару құқығына 2005ж. 08 сəуірде берілген № 0406200360 лицензияның жəне 

бағалы қағаз ұстаушыларының тізілімін жүргізу қызметтерін атқаруға 17.10.1997ж. 

жасалған №4 шарт-тапсырманың негізінде əрекет етеді. 

• Тіркеушінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қонаев к-сі, 32, 

телефон : +7 (3272) 258-84-61. 

 

7. Басылым атауы жəне облигациялар шығарылымы туралы ақпараттық хабар 

жарияланған күн (шектелмеген адамдар ортасында орналастырылған 

жағдайда) 

 

• «Егемен Қазақстан» газеті - №179-180 (24433), 28 шiлде 2006 ж. 

 

 

8. Облигациялар бойынша сыйақыларды төлеу туралы мəліметтер 

 

1) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімділігі жəне мерзімдері 

Купон жылына екі рет, сəйкесінше облигациялар айнала бастаған күннен бастап 

əрбір алты ай сайын төленеді, есептеу базасы – «Қазақстан қор биржасы» АҚ есептеу 

регламентіне сəйкес бір жылда 360 күн бар, бір айда 30 күн бар.  

Сыйқа төленетін кезеңнің соңғы күнінен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде облигация 

ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді. 

 

Төлем саны Төлем күні  



Бірінші төлем 2007ж. 04 қараша 

Екінші төлем 2008ж. 04 мамыр 

Үшінші төлем 2008ж. 04 қараша 

Төртінші төлем 2009ж. 04 мамыр 

Бесінші төлем 2009ж. 04  қараша 

Алтыншы төлем 2010ж. 04 мамыр  

Жетінші төлем 2010ж. 04 қараша  

Сегізінші төлем 2011ж. 04 мамыр  

Тоғызыншы төлем 2011ж. 04 қараша 

Оныншы төлем 2012ж. 04 мамыр 

 

2) Облигациялар бойынша төленетін сыйақы мөлшері жəне оның мөлшерін анықтау 

тəртібі 

 

Купон мөлшері – бірінші айналым жылы сыйақы мөлшерлемесі – нақтылы құнның 

12%, екінші айналым жылынан бастап – қалқымалы, инфляция деңгейіне 

байланысты болады жəне əрбір алты ай сайын қайта қарастырылып отырады, ол 

келесі формула бойынша есептеледі: 

r=(i-100)+m, мұнда 

i – ҚР Статистика жөніндегі агенттігімен немесе тұтыну бағаларының ресми 

индексін есептеп, жариялауға уəкілетті ҚР басқа ресми органымен жарияланатын 

тұтыну бағаларының өсуі/түсуі ретінде есептелетін инфляция деңгейі. Сыйақы 

мөлшерлемесі кезекті купонды сыйақы төленетін күнге дейінгі екі ай бұрынғы 

тұтыну бағалары мен инфляция деңгейі бойынша есептеледі; 

m – бүкіл облигациялар айналымы мерзімі бойы 3,0 % құрайтын белгіленген маржа. 

 

Купонның ең жоғарғы мəні – 13,0 % жылдық 

Купонның ең төменгі мəні – 5,0 % жылдық. 

Сыйақы төлеу мерзімі басталмағандықтан, есеп кезеңінде сыйақы төленген жоқ. 

 

3) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезінде есеп айырысу тəртібі (есеп айырысу 

нысаны: қолма-қол ақша, қолма-қол емес ақша) 

 

Сыйақы төленетін кезеңнің соңғы күнінен бастап он жұмыс күні ішінде облигация 

ұстаушыларының ағымдағы шоттарына ақша аудару арқылы теңгемен төленеді. 

Төлем төленетін кезеңнің соңғы күні басталғанға дейінгі жағдай бойынша облигация 

ұстаушыларының тізіміне тіркелген тұлғалар сыйақы алуға құқылы болады. 

Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, купонды сыйақы 

Қазақстан Республикасының аумағында банктік шоты болса, ұлттық валютада 

төленеді. Купон «Қазақстан қор биржасы» АҚ есептеу регламентіне сəйкес бір 

жылда 360 күн бар, бір айда 30 күн бар деген есептеу базасына қарай төленеді. 

 

4) облигациялар бойынша сыйақыны уақытылы төлемеу жағдайлары болса, 

себептерін жəне эмитент қабылдаған шараларды көрсету 

Сыйақы төлеу мерзімі басталмағандықтан, сыйақыны уақытылы төлемеу 

жағдайлары орын алған жоқ. 

 

 

«Алматы ликер-арақ зауыты» АҚ 

 Президенті                                         А. Ахметов 

 

 

Бас бухгалтер                                                                              Л. Колесникова 

 


