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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом шестой облигацион-
ной программы акционерного общества «Астана-финанс» (далее – Эмитент).  

2.  Сведения об облигационной программе: 
Шестая облигационная программа зарегистрированная Агентством Республики Казахстан по регу-

лированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций  «29» мая 2007 года за №С53 общим 
объемом 100 миллиардов тенге. 

3.  Структура второго выпуска облигаций в рамках шестой облигационной программы: 
1) вид облигаций: именные купонные индексированные, необеспеченные 
2)  

⇒ количество выпускаемых облига-
ций: 

140 000 000 (сто сорок миллионов) штук 

⇒ общий объем выпуска облигаций по 
номинальной стоимости: 

14 000 000 000 (четырнадцать миллиардов) тенге; 
 

3) номинальная стоимость одной обли-
гации: 100 (сто) тенге 

4) индексированная стоимость одной 
облигации: 

произведение номинальной стоимости на коэффициент 
темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США 
(Kd). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рас-
считывается как отношение курса тенге к доллару США 
(Xt), установленного на утренних (основных) торгах  АО 
«Казахстанская фондовая биржа» на дату фактической вы-
платы, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обраще-
ния облигаций (Kd=Xt/Xo).  

5) вознаграждение по облигациям:  
⇒ ставка вознаграждения (купона) по 

облигациям: 
Ставка вознаграждения определяется по формуле r=l+m, 
где  r – ставка вознаграждения, l – ставка шестимесячного 
LIBOR, m - фиксированная маржа 1,2% годовых.  
При этом применяется ставка шестимесячного LIBOR, 
указываемая на экране TELERATE (Телерейт) в 11:00 утра 
(по лондонскому времени), за два дня до даты начала об-
ращения облигаций или даты начала следующего купон-
ного периода.  
Эмитент за 2 (два) календарных дня до начала каждого 
последующего купонного периода уведомляет держателей 
облигаций об изменении ставки купонного вознагражде-
ния по облигациям на следующий купонный период, по-
средством размещения информации на корпоративном 
сайте и на сайте организатора торгов, а также уведомляет 
об этом официальным письмом организатора торгов. 

⇒ дата начала обращения облигаций дата открытия торгов по облигациям в торговой системе 
АО «Казахстанская фондовая биржа». 

⇒ дата, с которой начинается начис-
ление вознаграждения (купона): 

С даты начала обращения облигаций 

⇒ периодичность и даты выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата вознаграждения производится два раза в год, со-
ответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты на-
чала обращения облигаций ежегодно до срока погашения 
облигаций, база расчета 30/360 (360 дней в году и 30 дней 
в месяце) 



   

⇒ порядок и условия выплаты возна-
граждения (купона): 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем пе-
ревода денег на текущие счета держателей облигаций в 
течение 10 рабочих дней с даты следующей за днем фик-
сации реестра.  
На получение вознаграждения имеют право лица, зареги-
стрированные в реестре держателей облигаций по состоя-
нию на начало последнего дня периода, за который осуще-
ствляются выплаты.  
Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывает-
ся как произведение индексированной номинальной стои-
мости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. 
Количество знаков после запятой и метод округления  ус-
танавливается внутренними документами организатора 
торгов.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент Рес-
публики Казахстан, выплата купонного вознаграждения 
будет производиться в тенге при наличии банковского 
счета на территории Республики Казахстан. Возможна 
конвертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, уста-
новленному Банком при получении от инвестора соответ-
ствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в иную 
валюту будет производиться за счет инвестора 

⇒ порядок расчетов при выпуске ин-
дексированных облигаций: 

произведение номинальной стоимости на коэффициент 
темпа девальвации/ревальвации тенге к доллару США 
(Kd). Коэффициент темпа девальвации/ревальвации рас-
считывается как отношение курса тенге к доллару США 
(Xt), установленного на утренних (основных) торгах  АО 
«Казахстанская фондовая биржа» на дату фактической вы-
платы, к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обраще-
ния облигаций (Kd=Xt/Xo). 

6) сведения об обращении и погашении облигаций: 

⇒ срок обращения: 2 (два) года с даты начала обращения облигаций. 
⇒ дата погашения: В течение 10 рабочих дней с даты следующей за днем 

фиксации реестра держателей облигаций или с даты дос-
рочного погашения соотвественно. 

⇒ место исполнения обязательств по 
облигациям: 

Республика Казахстан, 010000 , г. Астана,  ул. Бигельдино-
ва, 12, АО «Астана-финанс». 

⇒ способ погашения облигаций: Погашение суммы основного долга осуществляется путём 
перечисления денег на текущие банковские счета держате-
лей облигаций.  

7)  Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска выпускаются без обеспече-
ния. 

8) сведения о представителе держателей 
облигаций 

Облигации данного выпуска выпускаются без обеспече-
ния. 

9) сведения о регистраторе: 
 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей 
облигаций осуществляется независимым регистратором 
АО «Фондовый центр», 050091, г. Алматы, ул. Желтоксан 
79а, лицензия Национального банка Республики Казахстан 
№ 0406200386 от 15.06.2005 г. тел: (3272) 50-89-61, 50-89-
63, факс: (3272) 50-16-96, на основании Договора, заклю-
ченного с Эмитентом. 

10) сведения об организациях, прини-
мающих участие в размещении облига-
ций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены эмитен-
том самостоятельно или путем привлечения андеррайте-
ров, имеющих соответствующие полномочия на занятие 
данной деятельности в соответствии с действующим зако-



   

нодательством Республики Казахстан. 

11) сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются эмитентом 
самостоятельно 

12) права, предоставляемые облигацией 
ее держателю: 

v право на получение индексированной номинальной 
стоимости в сроки, предусмотренные настоящим про-
спектом выпуска облигаций; 

v право на получение вознаграждения в сроки, преду-
смотренные настоящим проспектом выпуска облига-
ций; 

v право на удовлетворение своих требований в случаях и 
порядке, предусмотренном законодательством Респуб-
лики Казахстан; 

v право свободно отчуждать и иным образом распоря-
жаться облигациями; 

v иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации. 

13) условия погашения: 
 
 
 
 
 

Полное погашение облигаций осуществляется по индекси-
рованной номинальной стоимости облигаций в тенге с од-
новременной выплатой последнего купонного вознаграж-
дения путем перевода денег в течение 10 рабочих дней с 
даты следующей за днем фиксации реестра держателей 
облигаций.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент Рес-
публики Казахстан, погашение облигаций будет произво-
диться в тенге при наличии банковского счета на террито-
рии Республики Казахстан. Возможна конвертация суммы 
в тенге в иную валюту по курсу, установленному Банком 
при получении от инвестора соответствующего запроса. 
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет произво-
диться за счет инвестора. 
По решению Совета директоров Эмитент имеет право вы-
купить облигации, с целью досрочного погашения.  
При этом за 20 (двадцать) календарных дней до даты вы-
купа Эмитент доводит до сведения держателей облигаций 
информацию о выкупе облигаций с целью их досрочного 
погашения путем опубликования информации на корпора-
тивном сайте и на сайте организатора торгов. 
Выкуп облигаций с целью досрочного погашения произ-
водится по индексированной номинальной стоимости од-
новременно с соответствующей выплатой вознаграждения 
по облигациям. 

14) использование денег от размещения 
облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпуска облигаций, 
будут направлены на активизацию деятельности Компании 

15) досрочный выкуп облигаций Эмитент вправе при достижении договорённости с инве-
стором, выкупать облигации на организованном и неорга-
низованном рынках с целью дальнейшей реализации иным 
инвесторам. Цена сделки определяется исходя из наилуч-
ших рыночных условий, сложившихся на момент заклю-
чения сделки 

 
 
4. Информация об опционах: На момент предоставления документов для государственной регистрации 
выпуска облигаций опционы не заключались. 
 
 



   

5. Информация о конвертируемости облигаций: облигации не являются конвертируемыми. 
 
 
6. Способ размещения облигаций: 
 
⇒ срок размещения облигаций: в течение срока обращения 
⇒ порядок размещения: 
v на организованном рынке: размещения облигаций будет осуществляться в соответствии с 

внутренними документами организатора торгов 
v на неорганизованном рынке:  размещения облигаций будет осуществляться путем проведе-

ния подписки 
⇒ конвертирование облигаций в 

акции:  
Настоящим Проспектом конвертирование облигаций в акции 
не предусмотрено 

⇒ условия и порядок оплаты об-
лигаций: 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами.  
При размещении облигаций путем подписки порядок и усло-
вия оплаты за облигации указывается в Договорах купли про-
дажи облигаций заключаемых между эмитентом и инвестором.  
При размещении облигаций через специализированные торги 
на торговой площадке организатора торгов оплата облигаций 
осуществляется в соответствии с его внутренними документа-
ми. 

 
события, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по об-
лигациям эмитента: 
 
 
 
 
 
 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная 
выплата вознаграждения (купона) и/или индексированной но-
минальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих 
дней с даты следующей за днем фиксации реестра держателей 
облигаций.  
В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обя-
зан выплатить держателям Облигаций в соответствии с усло-
виями настоящего Проспекта, эмитент обязан выплатить дер-
жателям пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя 
из официальной ставки рефинансирования Национального 
банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части.  
При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит 
все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, и обес-
печения прав держателей облигаций. 

 
 

Заместитель Председателя Правления                                           ______________ Р. Ахметова 

И.о. Главного бухгалтера                                                                  ______________ 
Г.Исмаилова 

 



«Астана-Финанс» 
акционерлік қоғамы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Астана-Финанс» акционерлік қоғамының  
 («Астана-Финанс» АҚ)  

алтыншы облигациялық бағдарламасының шегінде 
облигацияларының екінші шығарылымының проспекті 

 
 
 

сомасы 14 000 000 000 (он төрт миллиард) теңге 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астана қ. 
 

 



   

1. Облигациялардың осы шығарылымы «Астана-финанс» акционерлік қоғамының (бұдан 
əрі - Эмитент) алтыншы облигациялық бағдарламасының проспектіне сəйкес жүзеге асырылады. 

2.  Алтыншы облигациялық бағдарлама 2007 жылы мамыр айының 29-шы жұлдызында 
№С53 бойынша жалпы көлемі 100 миллиард теңге болып Қазақстан Республикасының Қаржы 
рыногы мен қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау жөніндегі агенттігінде тіркелген. 

3.  Алтыншы облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың екінші 
шығарылымының құрылымы: 
1) облигациялардың түрі: атаулы купондық индекстелген, қамтамысыз етілмеген 
2)  

⇒ шығарылатын 
облигациялардың 
саны: 

 
140 000 000 (жүз қырық миллион) дана; 
 

⇒ атаулы құны 
бойынша облига-
цияларды 
шығарудың жалпы 
көлемі: 

14 000 000 000 (он төрт миллиард) теңге 

3) бір облигацияның 
атаулы құны: 100 (жүз) теңге 

4) бір облигацияның ин-
декстелген құны:  

атаулы құнды теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффицентіне көбейтіндісі (Кd). Девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффиценті нақты төлем күнінде «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ-ның таңертеңгі (негізгі) сауда-саттығында белгіленген теңгенің АҚШ 
долларына бағамының (Xt) облигациялар айналымы басталған күнгі 
ұқсас бағамға қатынасы Xo қатынасы ретінде есептеледі (Kd=Xt/Xo).  

5) облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар 

бойынша сыйақы 
(купон) 
мөлшерлемесі: 

Сыйақы мөлшерлемесі r=l+m формуласы бойынша анықталады, мұнда r 
– сыйақы мөлшерлемесі, l – алты айлық LIBOR мөлшерлемесі, m – 
жылдық 1,2 пайызының тіркелген маржасы. 
Осы орайда облигациялардың айналымы басталғаннан немесе келесі 
купондық кезеңнің күнінен екі күн бұрын TELERATE (Телерейт) 
экранында таңғы сағат  11:00-де (Лондон уақыты бойынша) көрсетілетін 
алты айлық LIBOR мөлшерлемесі қолданылады  
Эмитент корпорация сайтында жəне сауда-саттықты 
ұйымдастырушының сайтында ақпаратты орналастыру арқылы 
əрбір келесі купондық кезең басталғаннан 2 (екі) күн бұрын 
облигацияларды ұстаушыларға облигациялар бойынша купондық 
сыйақының өзгергені туралы хабарлайды, сондай-ақ сауда-саттықты 
ұйымдастырушыға ресми хатпен осы туралы хабарлайды.   
 

⇒ облигациялар 
айналымының 
басталу күні 

Облигациялар бойынша сауда-саттық ашылу күнінен бастап 
 

⇒ сыйақыны (купонды) 
есептеу басталатын 
күн: 

Облигациялар айналымы басталған күннен бастап 
 

⇒ сыйақыны (купон-
ды) төлеу 
дүркінділігі жəне 
күндері: 

Облигациялардың айналымы басталған күннен бастап, тиісінше 6 
(ай) сайын, жылына екі рет жүргізіледі, есеп базасы жылда 360 күн 
жəне айда 30 күн, жыл сайын облигацияларды өтеу мерзіміне дейін 
жасалады. 



   

⇒ сыйақыны (купон-
ды) төлеудің тəртібі 
мен шарттары: 

Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы шот-
тарына ақша аудару арқылы теңгемен төлем жасалатын кезеңнің 
соңғы күнінен бастап 10 жұмыс күнінің ішінде жүргізіледі 

Төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы жай-күй 
бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде тіркелген 
тұлғалар сыйақыны алу құқығына ие болады  
Төлем күніндегі купондық сыйақы атаулы кұнды купондық 
сыйақының жартыжылдық мөлшерлемесіне көбейту арқылы 
есептеледі.  
Үтірден кейінгі белгілердің саны жəне дөңгелектеу əдісі сауда-
саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында белгіленеді. 
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, купондық сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі 
сома инвестордан тиісті сұрау алғанда Банктің белгілеген бағамы 
бойынша  өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы 
өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізілетін бола-
ды. 

⇒ индекстелген 
облигацияларды 
шығарғанда есеп 
айырысудың тəртібі:  

атаулы құнды теңгенің АҚШ долларына девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффицентіне көбейтіндісі (Кd). Девальвация/ревальвация 
қарқынының коэффиценті (Кd) нақты төлем күнінде «Қазақстан қор 
биржасы» АҚ-ның таңертеңгі (негізгі) сауда-саттығында белгіленген 
теңгенің АҚШ долларына бағамының (Xt) облигациялар айналымы 
басталған күнгі ұқсас бағамға қатынасы Xo қатынасы ретінде есептеледі 
(Kd=Xt/Xo). 

6) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 
⇒ айналым мерзімі: Облигациялар айналысы басталған күннен бастап 2 (екі) жыл 
⇒ өтеу күні: тиісінше облигацияларды ұстаушылардың тізілімін тіркеуден 

кейінгі келесі күннен бастап немесе мерзімінен бұрын өтеу күнінен 
бастап, 10 жұмыс күні ішінде. 

⇒ облигациялар 
бойынша 
міндеттемелерді 
орындау жері: 

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бигелдинов к-сі, 12, 
«Астана-Финанс» АҚ. 

⇒ облигацияларды 
өтеу əдісі: 

Негізгі борыштың  сомасын өтеу облигацияларды ұстаушылардың 
ағымдағы банк шоттарына ақша аудару арқылы жүзеге 
асырыйлады.   

7) Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

8) облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі 
туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

9) тіркеуші туралы 
мəлімет: 

Облигацияларды ұстаушылардың тізілімін қалыптастыруды, 
жүргізуді жəне сақтауды Эмитентпен жасалған Шарт негізінде 
тəуелсіз тіркеуші «Қор орталығы» АҚ жүзеге асырады,  050091, 
Алматы қ., Желтоқсан к-сі 79а, Қазақстан Республикасы Ұлттық 
банкінің 2005 жылғы 15 маусымдағы № 0406200386 лицензия, тел: 
(327) 250-89-61, 250-89-63, факс: (327) 250-16-96. 

10) облигацияларды 
орналастыруға қатысатын 
ұйымдар туралы мəлімет: 

Осы шығарылымның облигацияларын эмитент дербес немесе 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
осы қызметпен шұғылдануға тиісті өкілеттіктері бар 
андеррайтерлерді қатыстыру арқылы орналастырады. 



   

11) төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

12) облигацияның оны 
ұстаушыға беретін 
құқықтары: 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде атаулы құнды алу құқығы; 

v осы облигациялар шығарылымының проспектінде көзделген 
мерзімде сыйақыны алу құқығы; 

v Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда жəне тəртіппен өз талаптарын қанағаттандыру 
құқығы;  

v облигацияларды еркін шеттету жəне өзге түрде өкім ету 
құқығы; 

v облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де құқықтар. 
13) өтеу шарттары: 
 
 
 
 
 

Облигациялардың толық өтеуі соңғы купондық сыйақы бірге 
төленіп, облигацияларды ұстаушылардың тізілімін тіркеуден 
кейінгі күнінен бастап, 10 жұмыс күні ішінде облигациялардың 
индекстелген атаулы құны бойынша теңгемен ақша аудару арқылы 
жүзеге асырылады.   
Инвестор Қазақстан Республикасының резиденті болмаған 
жағдайда, облигацияларды өтеу Қазақстан Республикасының 
аумағында банк шоты болғанда теңгемен жүргізіледі. Теңгедегі 
сома инвестордан тиісті сұрау алынғанда Банктің белгілеген 
бағамы бойынша  өзге валютаға айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі 
соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен 
жүргізілетін болады. 
Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмитенттің мерзімінен 
бұрын өтеу мақсатымен облигацияларды қайтарып сатып алуға 
құқығы бар. 
Осы орайда Эмитент қаййтарып сатып алу күнінен 20 (жиырма) 
күнтізбелік күн бұрын корпорация сайтында жəне сауда саттықты 
ұйымдастырушының сайтында жариялау арқылы облигацияларды 
ұстаушыларға мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен облигацияларды 
қайтарып сатып алу туралы ақпаратты жеткізеді. 
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен қайтарып 
сатып алу облигациялар бойынша тиісті сыйақыны төлеумен бір 
мезгілде, атаулы құны бойынша жүргізіледі. 

14) облигацияларды орна-
ластырудан түскен 
ақшаны пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат Компанияның 
қызметін жандандыруға жіберіледі 

15) облигацияларды 
мерзімінен бұрын кері 
қарай сатып алу: 

Эмитент инвестормен келісімге келгенде кейіннен өзге 
инвесторларға өткізу мақсатымен ұйымдастырылған жəне 
ұйымдастырылмаған рыноктарда облигацияларды кері қарай сатып 
алуға хақылы. Мəміленің бағасы мəмілені жасау кезіне орай 
қалыптасқан ең жақсы нарықтық жағдайға сүйеніп анықталады. 

 
 
4. Опциондар туралы ақпарат: Облигацияларды мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсынған 
сəтте опциондар жасалған жоқ. 

 
5. Облигациялардың айырбасталымдылығы туралы ақпарат: облигациялар айырбасталымды 
емес. 
 
6. Облигацияларды орналастыру əдісі: 
 



   

⇒ облигацияларды орналастыру мерзімі: айналым мерзімі ішінде. 
⇒ орналастыру тəртібі: 
v ұйымдастырылған рынокта: облигацияларды орналастыру cауда-саттықты 

ұйымдастырушыcының ішкі құжаттарына сəйкес 
жүзеге асырылатын болады 

v ұйымдастырылмаған рынокта:  облигацияларды орналастыру жазылуды жүргізу 
арқылы жүзеге асырылатын болады. 

⇒ облигацияларды акцияларға айырба-
стау: 

осы Проспектіде облигацияларды акцияларға 
айырбастау ескерілмеген.  

⇒ облигацияларды өтеудің шарттары мен 
тəртібі: 

Облигациялар тек ақшамен ғана өтеледі.   
Облигацияларды жазылу арқылы 
орналастырғанда облигациялар үшін төлеудің 
тəртібі мен шарттары жасайтын облигацияларды 
Эмитент пен инвестор арасында сатып алу сату 
Шарттарында көрсетіледі. 

Облигацияларды cауда-саттықты 
ұйымдастырушыcының сауда алаңында арнайы 
сауда-саттық арқылы орналастырғанда 
облигацияларды өтеу cауда-саттықты 
ұйымдастырушыcының ішкі ережелеріне сəйкес 
жүзеге асырылады. 

 
мынадай оқиғалар басталғанда 
эмитенттің облигациялары бойынша 
дефолт мəлімденуі мүмкін: 
 
 
 
 
 
 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – бұл обли-
гациялар бойынша сыйақыны (купонды) жəне/немесе 
атаулы құнды осы проспектіде белгіленген сыйақы мен 
негізгі борышты төлеу мерзімі аяқталғаннан кейінгі 
келесі күннен бастап есептелетін 10 жұмыс күні ішінде 
төлемеу немесе толық төлемеу 
Эмитент осы Проспектінің шарттарына сəйкес Облига-
цияларды ұстаушыларға төлеуге міндетті болған кез кел-
ген соманы төлемегенде, эмитент мерзімі өткізілген 
əрбір күн үшін ақшалай міндеттемені немесе оның тиісті 
бөлігін орындау күніндегі Қазақстан Республикасы 
Ұлттық банкінің ресми мөлшерлемесіне сүйеніп 
есептелетін өсімді төлеуге міндетті.   
 
Облигациялар бойынша дефолт басталғанда Эмитент де-
фолтты туғызған себептерді жою жəне Облигацияларды 
ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін 
барлық күшін салады. 
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