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1. Эмитенттің атауы:  «Астана-финанс» акционерлік қоғамы
2. Эмитенттің орналасқан жері:
     Банк реквизиттері:

473000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 54
СТТН 0314 0012 9573

ЖСК 005 467 242 Астана қ. «Казкоммерцбанк» АҚ-да
БСК 195 301 716
немесе
ЖСК 000 609 385 «Банк ТуранАлем» АҚ-ның
«Астана» филиалында
БСК 195 301 304

3. Облигациялар шығарылымын
мемлекеттік тіркеудің күні мен
нөмірі

2005 жылдың 24 маусымы, шығарылым Эмиссиялық
бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне В63-1
нөмірімен енгізілді

4. Облигациялар туралы мəлімет:
1) шығаруға жарияланған

облигациялардың жалпы саны…….
2) облигациялардың түрі ……………..
3) бір облигацияланың атаулы

құны…………………………….
4) купонның мөлшері

…………………………

80.000.000 (сексен миллион) дана, атаулы купондық,
қамтамасыз етілмеген

100 (жүз) теңге;
Айналымның бірінші жылы – облигациялардың
атаулы құнының жылдық 9 пайызы; айналымның
екінші жылынан бастап – құбылмалы, инфляция
деңгейіне тəуелді.

5. Облигацияларды орналастыру туралы мəлімет:
1) орналастыруды бастау күні: ……….
 орналастыруды аяқтау күні: …………
2) есебі берілген кезең:

………………………………
3) ұйымдастырылған рынокта

облигацияларды орналастыру
туралы ақпарат:

4) орналастырылған облигациялардың
саны:

5) мерзімінен бұрын өтелген
облигациялардың саны:

6) облигацияларды ұстаушылардың
саны:

7) орналастырылмаған облигациялардың
саны;

2005 жылғы 30 маусым;
2005 жылғы  30 маусым;
2005 жылғы 24 маусымнан бастап – 2005 жылғы 30
маусымѓа  дейін;

- сауда-саттықты ұйымдастырушының тізімінің
санаты – KASE «А» санаты;

- облигациялардың құны – облигациялардың жалпы
нарықтық құны 6 704 872 000,00 (алты миллиард
жеті ж‰з тµрт миллион сегіз ж‰з жетпіс екі мың )
теңге 00 тиынды құрады (тµлемаќыныњ кµшірмесі
бар); 6 704 872000,00 соммасын ќ±райтын т/к №
173, 2005 жылдыњ 30 маусымында жасалѓан.) .
Соңғы сауда-саттықтың күні 30.06.2005ж.

-  80.000.000 (елу  миллион) дана;

-  мерзімінен бұрын өтелген облигациялар жоқ;

-  1 номиналды ±стаушы бар. (реестр кµшірмесі
тіркелген)

-     орналастырылмаған облигациялар жоқ.

6. Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін жүргізуді жүзеге асыратын тіркеуші туралы
мəлімет:
1) атауы

2) орналасқан жері
3) шарттың күні мен нөмірі

«Қор орталығы» ЖАҚ, Қазақстан Республикасының
Бағалы қағаздар жөніндегі ұлттық комиссиясының
2003 жылғы 16 мамырдағы №0406200253 лицензиясы
480012, Алматы қ., Мəуленов к-сі, 92;
- Тізілімді жүргізу бойынша қызмет көрсетуге 2000
жылғы 31 тамыздағы №195 шарт-тапсырма;
- Тізілімді жүргізу бойынша қызмет көрсетуге 2000
жылғы 31 тамыздағы №195 шарт-тапсырмаға 2001
жылғы 29 маусымдағы №1 қосымша келісім.



7. Баспасөз басылымының атауы жəне облигациялардың шығарылымы туралы хабардың
жарияланған күні:
1) «Казахстанская правда», 2005 жылғы 02 шілде  (ќазаќ жєне орыс тілдеріндегі н±сќалары);

8. Облигациялар бойынша сыйақы төлеу туралы мəлімет:
1) облигациялар бойынша сыйақы

төлеудің дүркінділігі жəне
мерзімдері:

Жылына екі рет: 360/30 (жылда 360 (үш жүз алпыс)
күн/ айда 30 (отыз) күн)  уақыт негізін ескеріп, 30
желтоќсанда жєне 30 маусымда;
Облигациялар бойынша сыйақыны есептеу айналым
басталған күннен басталады, айналымның толық
кезеңінің ішінде жүргізіледі жəне өтеуден бір күн
бұрын аяқталады.

2) облигациялар бойынша
сыйақының мөлшері жəне оны
анықтаудың тəртібі:

Төлеу күніндегі сыйақы атаулы құнның сыйақы
мөлшерлемесіне жəне 360-қа бөлінген сыйақыны
есептеу кезеңіндегі күндердің санына көбейтіндісі
ретінде есептеледі.
Облигациялар бойынша сыйақының мөлшерлемесі –
бірінші жылы жылдық 9 пайыз, кейінгі жылдары i +m,
мұнда i – инфляция, бұл Қазақстан Республиасының
Статистика агенттігі жариялаған, кезекті купондық
сыйақыны төлеу күніне дейінгі 2 айдан бұрынғы соңғы
он екі ай ішіндегі тұтынушы бағалары индексінің
(индекстің пайызбен көрсетілген мəні минус 100
пайыз) өсімі/төмендеуі ретінде есептеледі, жəне m –
жылдық 2 пайызбен тіркелген маржа. Айналымның
екінші жылынан бастап, купондық сыйақының
мөлшерлемесі жылына екі рет қайта қаралады.
Купонның ең жоғарғы мəні жылдық 12,5 пайыз, ең
төменгі мəні – 2 пайыз (дефляция болғанда).
Үтірден кейінгі белгілердің саны жəне дөңгелектеу
əдісі КАSE-нің реттемесімен белгіленеді.

3) облигациялар бойынша
сыйақыны төлеу кезіндегі есеп
айырысудың тəртібі:

облигациялар бойынша сыйақыны төлеу
облигацияларды ұстаушылар тізілімінің деректеріне
сəйкес облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы
шоттарына ақшаны (теңгемен) аудару жолымен жүзеге
асырылады.

4) егер облигациялар бойынша
сыйақыны уақытында төлемеу
жағдайлары болса, эмитент
қандай шара қолданғаны
көрсетілсін

Облигациялар бойынша сыйақынының бірінші
төлемінің мерзімі 2005 жылдың 30 желтоќсанында
басталады.

Басқарма төрағасы А. Савчук

Бас бухгалтер Р. Седова
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