
Зарегистрирован 

_________________ 

«___»______________________2008 года 
«Государственная регистрация выпуска облигаций 
уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо 
рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался 
только на соответствие требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, 
и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, 
является достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов 
относительно эмитента и его облигаций» 
 

 

ПРОСПЕКТ ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Товарищества с ограниченной ответственностью  

«КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ» 

(ТОО «КОРПОРАЦИЯ «АПК-ИНВЕСТ») 
 

 

 

Выпуск:                             Третий 

 

Вид облигаций:                Купонные, без обеспечения 

 

Количество:                      10 000 000 (Десять миллионов) штук 

 

Объем выпуска:                10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) тенге  

 

Номинал:                           1 000,00 (Одна тысяча) тенге 

 

 

г. Астана, 2008 г. 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой 

облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация АПК-

Инвест» (далее - Эмитент). 

 

2. Сведения об облигационной программе: 

Дата государственной регистрации проспекта 

облигационной программы 

 

07 марта 2008 года 

Объем облигационной программы в денежном 

выражении, в рамках которой осуществляется 

выпуск 

20 000 000 000,00 (Двадцать миллиардов) тенге 

Порядковый номер выпуска облигаций 3 (Третий) выпуск 

Сведения о предыдущих выпусках облигаций I. Дата регистрации первого выпуска 

облигаций - 07 марта 2008 года. 

Количество облигаций первого выпуска -  

5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Общий объем первого выпуска - 

5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) тенге. 

II. Дата регистрации второго выпуска 

облигаций - 02 апреля 2008 года. 

Количество облигаций второго выпуска -  

5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Общий объем второго выпуска - 

5 000 000 000,00 (Пять миллиардов) тенге. 

К моменту регистрации третьего выпуска 

облигаций размещения первого и второго 

выпуска облигаций не проводились. 

 

3. Структура выпуска: 

1) Вид облигаций купонные облигации, без обеспечения 

2)  Количество выпускаемых облигаций 10 000 000 (Десять миллионов) штук 

2.1) Общий объем выпуска облигаций по 

номинальной стоимости 

10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) тенге  

3) Номинальная стоимость одной облигации 1 000,00 (Одна тысяча) тенге 

4) Вознаграждение по облигациям 

Ставка вознаграждения по облигациям (ставка 

купона)  

 

Фиксированная ставка вознаграждения равная 

12% годовых. 
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Дата, с которой начинается начисление 

вознаграждения 

 

 

 

 

 

Периодичность и даты выплаты 

вознаграждения. Период времени, 

применяемый для расчета 

вознаграждения 

 

 

Порядок и условия выплаты вознаграждения 

(купона) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С даты начала обращения облигаций. 

Обращение облигаций начинается с даты 

включения настоящего выпуска облигаций в 

официальный список АО "Казахстанская 

фондовая биржа" и/или специальной торговой 

площадки Регионального финансового центра 

города Алматы.  

Выплата вознаграждения производится в тенге 

ежемесячно с даты начала обращения 

облигаций до срока погашения облигаций, база 

расчета 30/360 (30 дней в месяце и 360 дней в 

году). 

 

Выплата вознаграждения производится в тенге 

путем перевода денег на текущие счета 

держателей облигаций в течение 10 рабочих 

дней с даты, следующей за днем фиксации 

реестра. 

На получение вознаграждения имеют право 

лица, зарегистрированные в реестре держателей 

облигаций по состоянию на начало последнего 

дня периода, за который осуществляются 

выплаты. 

В случае если держателем облигаций будет 

являться нерезидент Республики Казахстан, то 

выплата купонного вознаграждения и основной 

суммы долга будет производиться в тенге при 

наличии банковского счета на территории 

Республики Казахстан. Возможна конвертация 

тенговой суммы в иную валюту по курсу, 

установленному банком при получении от 

держателя облигаций соответствующего 

запроса. Конвертация в иную валюту 

производится за счет держателя облигаций. 

Последняя выплата вознаграждения 

производится в тенге одновременно с 

погашением облигаций. Все платежи (выплаты 

вознаграждения и основной суммы долга) 

осуществляются Эмитентом в безналичном 
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 порядке. 

5) Сведения об обращении и погашении облигаций: 

Срок обращения 3 (Три) года с даты начала обращения 

облигаций. 

Условия погашения Погашение осуществляется по номинальной 

стоимости одновременно с выплатой 

последнего купона по облигациям. Выплата 

номинальной стоимости и последнего купона 

по облигациям будет производиться в тенге в 

течение 10 (Десяти) рабочих дней после дня, 

следующего за днем фиксации реестра 

держателей облигаций, обладающих правом на 

получение номинальной стоимости облигаций. 

Дата погашения Через 3 (Три) года с даты начала обращения. 

 

Место исполнения обязательств по облигациям Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. 

Иманова 22, офис 5. 

Способ погашения облигаций Погашение суммы основного долга 

осуществляется путем перечисления денег на 

текущие банковские счета держателей 

облигаций в соответствии с данными реестра 

держателей облигаций. 

6. Обеспечение по облигациям Облигации данного выпуска выпускаются без 

обеспечения. 

7. Сведения о представителе держателей 

облигаций 

Облигации данного выпуска выпускаются без 

обеспечения. 

8. Сведения о регистраторе Формирование, ведение и хранение реестра 

держателей облигаций осуществляется 

регистратором АО «Центральный депозитарий 

ценных бумаг», 050020, г. Алматы, проспект 

Достык, 291/3, тел. +7 (727) 266-95-00, 266-95-

01, 266-95-04, Государственная лицензия № 

0406200352 от 19 марта 2005 года на занятие 

деятельностью по ведению системы реестров 

держателей ценных бумаг. Договор  №07/08-РД 

от 11 февраля 2008 г.  

9. Сведения об организациях, принимающих 

участие в размещении облигаций 

Акционерное общество «Алиби Секьюритиз» 

(г. Алматы, пр. Аль Фараби 97 ч/1); тел.: +7 

(727) 269 47 25; Лицензия на занятие 
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брокерской и дилерской деятельностью с 

правом ведения счетов клиентов в качестве 

номинального держателя на рынке ценных 

бумаг № 0401201413, выданная Агентством 

Республики Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых 

организаций 20 февраля 2007 г. АО «Алиби 

Секьюритиз» является членом АО 

«Казахстанская фондовая биржа» по 

категориям  «А», «К», «Р», «Н». Договор №2 от 

18 марта 2008 года.   

Эмитент может привлечь со-андеррайтеров, 

имеющих соответствующие полномочия на 

занятие данной деятельностью, в соответствии с 

действующим законодательством Республики 

Казахстан. 

10.  Сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются 

Эмитентом самостоятельно.  

11. Права, предоставляемые облигацией ее 

держателю 

 

 право на получение номинальной стоимости 

облигации в сроки, предусмотренные 

настоящим Проспектом выпуска облигаций; 

 право на получение вознаграждения в сроки, 

предусмотренные настоящим проспектом 

выпуска облигаций; 

 право на удовлетворение своих требований в 

случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 

 право свободно отчуждать и иным образом 

распоряжаться облигациями; 

 иные права, вытекающие из права 

собственности на облигации. 

12. Досрочное погашение Не предусмотрено.  

13. Использование денег от размещения 

облигаций 

 

На торговые операции с сельхозпродукцией 

(зерновыми культурами). 

Эмитент не прогнозирует наступление условий, 

при которых возможны изменения в 

планируемом распределении полученных денег. 
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4. Информация об опционах: на момент предоставления документов для государственной 

регистрации выпуска облигаций опционы не заключались. 

 

5. Информация о конвертируемости облигаций: облигации данного выпуска не являются 

конвертируемыми. 

 

6. Способ размещения облигаций: 

Cрок размещения облигаций 

 

В течение срока обращения. 

Порядок размещения 

 на организованном рынке 

 

 

 на неорганизованном рынке 

 

 

 размещение будет осуществляться в 

соответствии с внутренними документами 

организатора торгов; 

 размещение будет осуществляться путем 

проведения подписки. 

 

Конвертирование облигаций в акции 

 

Настоящим Проспектом конвертирование 

облигаций в акции не предусмотрено. 

Условия и порядок оплаты облигаций 

 

Облигации оплачиваются исключительно 

деньгами. При размещении облигаций путем 

подписки, порядок и условия оплаты за 

облигации указываются в Договорах купли 

продажи облигаций, заключаемых между 

Эмитентом и держателями облигаций. При 

размещении облигаций через 

специализированные торги на торговой 

площадке организатора торгов, оплата 

облигаций осуществляется в соответствии с его 

внутренними документами. 

 
Директор                                                  Калижанов М. А. 

 

 

Главный бухгалтер Калгужина Р.А. 



Тіркелген 
_________________ 
«___»______________________2008 жылы 
 
«Облигациялар шығарылымын уəкілетті органның  мемлекеттік 
тіркеуден өткізуі,  нобайы  сипатталған  облигацияларды  сатып 
алуға қатысты  инвесторларға  қандай да бір  ұсыныстарды  
ұсынуды білдірмейді. Облигациялар шығарылымын  мемлекеттік 
тіркеуден өткізуді  жүзеге асырған  уəкілетті орган,  аталмыш 
құжаттағы  ақпараттың анықтығына  жауапты емес. Облигациялар 
шығарылымының  ноубайы  тек Қазақстан Республикасы 
заңнамаларының талаптарына сəйкестілігі  қарастырылды.  
Эмитенттің лауазымды тұлғалары,  аталмыш ноубайдағы 
ақпараттардың  анықтығы үшін жауапта болады жəне онда 
берілген барлық ақпараттың анықтығы екендігін жəне  эмитентпен 
оның облигацияларына қатысты,  инвесторларды жаңсақтыққа 
ұшыратпайтынын қуаттайды» 
 

 
 
  
 
 
 
 ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМА ШЕҢБЕРІНДЕ  

ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫ ҮШІНШІ ШЫҒАРУ НОБАЙЫ 
 

 «Корпорация АПК-Инвест» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
 

(«Корпорация АПК-Инвест» ЖШС) 
 
 

Шығаруы:    Үшінші 

 

Облигация түрі:    купонды, қамтамасыздандырылған 

 

Саны:                10 000 000 (Он миллион) дана 

 

Шығару көлемі:    10 000 000 000,00 (Он миллиард) теңге  

 

Номинал:    1 000 (Бір мың) теңге 

 

 

 
 
 
 
 
 

Астана қаласы, 2008 жыл 
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1. Аталған облигацияны шығару «Корпорация АПК-Инвест» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
(əрі Эмитент) бірінші облигациялық бағдарлама ноубайына сəйкес жүзеге асырылады.   

 

2. Облигациялық бағдарлама туралы мəлімет: 

Облигациялық бағдарлама ноубайының 

мемлекеттік тіркеу мерзімі  

2008 жылғы 07 наурыз 

Ақша түріндегі облигациялық бағдарлама 

шеңберінде жүзеге асырылатын шығарылым 

мөлшері 

20 000 000 000,00 (Жиырма миллиард) теңге  

Облигацияны шығарудың реттік нөмірі 3 (Үшінші) шығарылым 

Бұған дейінгі облигация шығарылымдары 

туралы мəлімет  

I. Алғашқы шығарылым 2008 жылғы 07 

наурызда тіркелген. 

Алғашқы шығарылатын облигацияның саны –  

5 000 000 (Бес миллион) дана. 

Алғашқы шығарылымдың шығару көлемі -

5 000 000 000,00 (Бес миллиард) теңге. 

II. Екінші шығарылым 2008 жылғы 02 сəүірде 

тіркелген. 

Екінші шығарылатын облигацияның саны –  

5 000 000 (Бес миллион) дана. 

Екінші шығарылымдың шығару көлемі -

5 000 000 000,00 (Бес миллиард) теңге. 

Үшінші облигацияның шығарылымын тіркеу 

кезінде бірінші жəне екінші облигация 

шығарылымы өткізілген жоқ. 

 

3. Шығару құрылымы: 

1) Облигация түрі Купонды облигация, қамтамасыздандырылған 

 

2)  Шығарылатын облигацияның саны 

 

10 000 000 (Он миллион) дана 

 

2.1) Көрсетілген бағасы бойынша облигация 

шығарудың жалпы көлемі 

 

10 000 000 000,00 (Он миллиард) теңге  

3) Бір облигацияның номиналды бағасы 1 000,00 (Бір мың) теңге 

4) Облигациялар бойынша сыйақы 

Облигациялар бойынша сыйақының мөлшері 

(купон мөлшері)  

Сыйақының тіркелген мөлшері жылына  

12%-ға тең. 
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Сыйақыны төлеу басталатын мерзімі 

 

 

 

 

 

 

Сыйақыны кезеңі жəне оны төлеу мерзімі. 

Сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт 

мерзімі 

 

 

 

 

Сыйақыны төлеудің тəртібі мен шарттары 

 

 

Облигацияның айналысқа түскен мерзімде 

басталады. Облигациялардың айналымы 

облигациялардың осы шығарылымын  Алматы 

қаласындағы аумақтық қаржылық орталығының 

мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми 

тізіміне енгізу күнінен басталады. 

 

Облигациялар бойынша сыйақыны төлеу 

теңгемен ай сайын, облигациялар айналысқа 

түсе бастаған мерзімнен бастап, барлық айналу 

кезеңі бойында жүргізіледі, есеп айырысу қоры 

30/360 (360 (Үш жүз алпыс) күн мен айдағы 30 

(Отыз) күн. 

 

Сыйақыны төлеу,  облигациялар бойынша 

сыйақыны алуға құқығы бар, облигацияны 

ұстаушының тізілімі тіркеуге алынған күннен 

кейін басталатын 10 (Он) жұмыс күні ішінде 

жүзеге асырылады. 

Сыйақы төлеу теңгемен, яғни облигацияларды 

ұстаушылардың ағымдағы банктік есебіне ақша 

аудару жолымен жүзеге асырылады, олар бұл 

төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы 

күнінің басталу жағдайы бойынша оны алып 

тұру құқығына ие болады. 

Егер облигацияны ұстаушы тұрақты мекемесі 

бар Қазақстан Республикасының резиденті 

болмаған жағдайда, купондық сыйақы төлеу 

мен негізгі қарыз, Қазақстан Республикасының 

аумағында банктік есепшоты бар болған 

жағдайда, Қазақстан теңгесімен жүзеге 

асырылады. Сыйақы сомасы мен негізгі қарыз 

сомасына қатысты, инвестордан тиісті сұрауға 

жауап алынған кезде, банк тағайындаған бағам 

бойынша теңгені басқа валютаға ауыстыру 

мүмкіндігі қарастырылған. Ақшаны ауыстыру 

облигацияның иесі есебінен жүзеге асырылады. 
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Сыйақының соңғы төлемі, облигацияны 

өтеумен бір уақытта теңгемен жүзеге 

асырылады. Сыйақыны төлеу мен 

облигацияларды өтеуге қатысты барлық 

төлемдерді ақшасыз есеп айырысу мен Эмимент 

арқылы жүзеге асырады. 

5) Облигациялардың айналуы мен оны өтеу туралы мəліметтер: 

                                     

Айналу мерзімі 

 

3 (Үш) жыл айналасу мерзімінен басталады. 

 

Өтеу шарты Өтеу облигация бойынша соңғы купонды 

төлеумен бір уақытта көрсетілген құны 

бойынша жүзеге асырылады.  

Көрсетілген баға мен облигация бойынша соңғы 

купонды төлеу, облигациялар бойынша 

сыйақыны алуға құқығы бар, облигацияны 

ұстаушының тізілімі тіркеуге алынған күннен 

кейін басталатын 10 (Он) жұмыс күні ішінде 

жүзеге асырылады. 

Өтеу мерзімі 3 (Үш) жылдан кейін айналасу мерзімнен 

басталады. 

Облигациялар бойынша міндеттерді орындау 

орны 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана 

қаласы, Иманов көшесі, 22 үй, 5 кеңсе. 

Облигацияларды өтеу тəсілі Негізгі қарыздың сомасын өтеу тізілімдер 

жүйесінде тіркеуші тіркеген облигация 

ұстаушының ағымдағы банктік есепшотына 

ақша аудару жолымен жүзеге асырылады. 

6. Облигациялар бойынша қамтамасыз ету Аталған облигациялар қамтамасыз болып 

шығарылады. 

7. Облигацияны ұстаушының өкілі туралы 

мəлімет 

Аталған шығарылымдағы облигациялар 

қамтамасыз етілген болып табылмайды. 

8. Тіркеуші туралы мəлімет Облигация ұстанушының тізілімін 

қалыптастыру, жүргізу жəне сақтау  

«Құнды қағаздардың орталық депозитариі» 

Акционерлік Қоғамы, құнды қағаздардың 

ұстаушыларын тізу жүйесін жүргізу бойынша 

қызметпен айналысуға берілген 2005 жылғы 19 
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наурыздағы Мемлекеттік лицензия № 

0406200352, орналасқан орны:  Қазақстан 

Республикасы, 050020, Алматы қаласы, Достық 

даңғылы, 291/3, тел. +7(727) 266-95-00, 266-95-

01, 266-95-04., жүзеге асырады. Шарты  №07/08-

РД  2008 жылғы 11 ақпан.  

9. Облигацияларды орналастыруға қатысатын 
ұйымдар туралы мəлімет 

«Алиби Секьюритиз» (Алматы қаласы, Əл-

Фараби даңғылы, 97 ч/1-үйі; тел.: 263-47-25; 20 

ақпан 2007 жылғы №0401201413 құнды 

қағаздар нарығындағы номинальдық 

ұстаушылар сапасында клиенттердің есебін 

жүргізу құқығы бар делдалдық жəне дилерлік 

қызметпен айналысатын АФН лицензиясы) 

Акционерлік Қоғамы болып табылады. «Алиби 

Секьюритиз» «А», «К», «Р», «Н» «Қазақстанның 

қор биржасы» АҚ-ның мүшесі болып табылады. 

Шарты №2 2008 жылғы 18 наурыз. 

Эмитент осы қызметпен айналысатын тиісті 

өкілеттігі бар Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы заңнамасына сəйкес 

андерайтерлерді жалдауға құқығы бар. 

10.  Төлем агенті туралы мəлімет Төлем агенттігінің қызметі Эмитентпен өз 

бетінше жүзеге асырылады. 

11. Ұстаушыға облигация беретін құқықтар  

 

- осы облигацияны шығару ноубайы қаралған 

мерзімде облигацияның номиналды құнын алу 

құқығы;  

- осы облигацияны шығару ноубайы қаралған 

мерзімде сыйақы алу құқығы; 

- Қазақстан Республикасының заңнамасында 

қаралған тəртіпте жəне жағдайда  өз талаптарын 

қанағаттандыруға құқығы; 

- облигациялармен өкімдік ету құқығы мен 

иеліктен шығару құқығы; 

- облигацияға меншік құқығынан туындайтын 

өзге де құқығы.  

12. Мерзімінен бұрын өтеу Қарастырылмаған. 

13. Облигацияны орналастырудан түскен 
ақшаны пайдалану 

Ауылшаруашылық өнімдеріне (дақыл азығына) 

сауда операциялары. 
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 Эмитент болытын жағдайды болжамайды дəл 

негізіне келгенде кез келген өзгерісті ақшаны 

алғанда оны таратуын жоспарланған емес. 

4. Опциондар туралы ақпарат: Облигациялар шығаруды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды 

тапсыру сəтінде, опциондар жасалған жоқ. 

 

5. Айырбасталатын облигациялар: Шығарылатын облигациялар айырбасталатын облигациялар 

болып табылмайды. 

6. Облигацияларды орналастыру тəсілі: 

Орналастыру мерзімі:  
 

Толық айналу кезені.  

Облигацияларды орналастыру тəртібі 
 

• ұйымдастырылған нарықтарда 
 
 
 
 
• ұйымдастырылмаған нарықтарда жүзеге 

асырылады.  

 

 

• Орналастыру  сауда 

ұйымдастырушының ішкі құжаттармен 

сəйкес жүзеге асырылады; 

• Орналастыру жазылымды жүргізу 

арқылы жүзеге асырылады. 

Айырбасталатын облигациялар Шығарылатын облигациялар айырбасталатын 

облигациялар болып табылмайды. 

Облигацияларды төлеу тəртібі мен шарттары 

 

Облигациялар тек қана ақшамен төленеді 

Облигациялардың барлық айналу мерзімі 

бойына, қолданыстағы заңнамаға сəйкес, 

Алматы қаласындағы Аумақтық қаржылық 

орталығы мен «Қазақстан қор биржасы» АҚ 

арнайы сауда алаңында жазылу мен сауда өткізу 

жолымен орналастырылады. Ұйымдастырылған 

құнды қағаздар нарығында, эмиссиялық құнды 

қағаздарды орналастыру, сауданы 

ұйымдастырушылардың ішкі құжаттарына 

сəйкес жүзеге асырылады. 

 

Директор         Калижанов М.А. 
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