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

бесінші облигациялық бағдарламасының шегінде 
облигацияларының екінші шығарылымының проспекті 

 
 
 

сомасы 8 000 000 000 (ceгiз миллиард)  теңге 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Астана қ. 



   

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

2. Облигациялық бағдарлама туралы мəлімет: 
Бесінші облигациялық бағдарлама жалпы көлемі 30 млрд. тг. болып, 2006 жылғы 25 қыркүйекте 
№ С 25 нөмірімен Қазақстан Республикасының Қаржы рыногын жəне қаржы ұйымдарын реттеу 
жəне қадағалау жөніндегі агенттігінде тіркелген. 

Бесінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың бірінші 
шығарылымы туралы мəлімет:  
Шығарылымды тіркеу күні 2006 ж. 25 қыркүйекте НИН KZPC2Y02С258 
Облигациялардың саны 6.000.000 (алты миллион) дана 
Атаулы құны бойынша шығарылымның 
көлемі 6.000.000.000 (алты миллиард) теңге 

Орналастырылған облигациялардың саны 6.000.000 (алты миллион) дана 
 
3. Бесінші облигациялық бағдарлама шеңберіндегі облигациялардың екінші шығарылымының 
құрылымы: 
1) облигациялардың түрі: атаулы купондық субординацияланған (қамтамасыз етілмеген). 
2)  

⇒ шығарылатын 
облигациялардың саны: 

80 000 000 (сексен миллион) дана; 

⇒ атаулы құны бойынша 
облигацияларды 
шығарудың жалпы 
көлемі: 

8 000 000 000 (сегіз миллиард) теңге. 

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

4) облигациялар бойынша сыйақы: 
⇒ облигациялар бойынша 

сыйақы (купон) 
мөлшерлемесі: 

жылдық 8  пайыз 

⇒ сыйақыны (купонды) 
есептеу басталатын күн: 

айналым басталатын күннен бастап; 
облигациялардың айналымы облигациялардың осы 
шығарылымын «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның ресми 
тізіміне енгізу күнінен басталады. 

⇒ сыйақыны (купонды) 
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 (купонды) 
төлеудің тəртібі мен 
шарттары: 

Сыйақыны төлеу облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 
шоттарына 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 мен дөңгелектеу 



   

əдісін «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның регламенті белгілейді. 
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 айырбаста-
луы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау 
инвестордың есебінен жүргізілетін болады. 

⇒ индекстелген 
облигацияларды 
шығарғанда есеп 
айырысудың тəртібі: 

Осы шығарылымның облигациялары индекстелген болып 
табылмайды.  

5) облигациялардың айналымы мен өтелуі туралы мəліметтер: 
⇒ айналым мерзімі: Айналым басталған күннен бастап 15 (он бес) жыл. 
⇒ өтеу күні: облигациялар айналымының мерзімі аяқталған күннен 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.   

6) Облигациялар бойынша 
қамтамасыз ету: 

 Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

7)облигацияларды 
ұстаушылардың өкілі туралы 
мəлімет: 

Осы шығарылымның облигациялары қамтамасыз етілмей 
шығарылады. 

8) 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. 

9) 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. 

10) төлем агенті туралы 
мəлімметтер. 

Төлем агентінің міндеттерін эмитент дербес атқарады. 

11) 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; 

облигацияларды меншіктену құқығына сүйенетін өзге де 
құқықтар. 



   

12) өтеу шарттары: Облигациялардың толық өтелуі соңғы купондық сыйақы бірге 
төленіп, төлем жасалатын кезеңнің соңғы күнінің басындағы 
жай-күй бойынша облигацияларды ұстаушылардың тізілімінде 
тіркелген облигацияларды ұстаушылардың ағымдағы 
шоттарына айналым мерзімі аяқталғаннан бастап 10 жұмыс 
күні ішінде ақша аудару арқылы облигациялардың атаулы құны 
бойынша теңгемен 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 
облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды 
атаулы құны бойынша, толық көлемде немесе ішінара, бірақ 
айналымның екінші жылынан бұрын емес мерзімде  кері қарай 
сатып алуға құқығы бар.   
Осы орайда Эмитент кері қарай сатып алу күнінен 30 (отыз) 
күнтізбелік күн бұрын «Казахстанская правда» газетінде жəне 
«Қазақстан қор биржасы» АҚ сайтында жариялау арқылы 
облигацияларды ұстаушыларға облигацияларды мерзімінен 
бұрын өтеу мақсатымен оларды кері қарай сатып алу туралы 
ақпаратты жеткізеді.   
Облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу мақсатымен оларды 
кері қарай сатып алу атаулы құны бойынша жəне облигациялар 
бойынша сыйақының тиісті төлемімен бір мезгілде жүргізіледі.  

Егер Эмитент мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен 
облигациялардың бір бөлігін ғана  кері қарай сатып алса, кері 
қарай сатып алу пропорциялы түрде, яғни облигация 
ұсташының əрбіріне олар ие болған облигациялардың санына 
байланысты болып жүзеге асырылады.  
Негізгі борышты мерзімінен бұрын ішінара өтеу мақсатымен 
кері қарай сатып алудың сомасы бүтін санға дейін 
дөнгелектеледі жəне кемінде 1 (бір) теңгені құрайды. 

13) облигацияларды орнала-
стырудан түскен ақшаны 
пайдалану. 

Облигацияларды шығару арқылы тартылған қаражат 
Компанияның қызметін жандандыруға жіберіледі 

14) 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 орнала-

стыру мерзімі: айналым мерзімі ішінде. 

⇒ орналастыру тəртібі: 
v ұйымдастырылған ры-
нокта: 

облигацияларды орналастыру «Қазақстан қор биржасы» 
АҚ-ның ішкі құжаттарына сəйкес жүзеге асырылатын бола-
ды 

v ұйымдастырылмаған ры-
нокта:  

облигацияларды орналастыру жазылуды жүргізу арқылы 
жүзеге асырылатын болады. 

⇒ облигацияларды акцияларға 
айырбастау: 

осы Проспектіде облигацияларды акцияларға айырбастау 
ескерілмеген.  

⇒ облигацияларды өтеудің 
шарттары мен тəртібі: 

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

Облигацияларды «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның сауда 
алаңында арнайы сауда-саттық арқылы орналастырғанда 
облигацияларды өтеу «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 
ішкі ережелеріне сəйкес жүзеге асырылады. 

 
мынадай оқиғалар 
басталғанда эмитенттің 
облигациялары бойынша 
дефолт мəлімденуі мүмкін: 

 
 
 
 
 
 

Эмитенттің облигациялары бойынша дефолт – бұл 
облигациялар 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 
Облигацияларды ұстаушыларға төлеуге міндетті болған кез 
келген 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 
дефолтты туғызған себептерді жою жəне Облигацияларды 
ұстаушылардың құқықтарын қамтамасыз ету үшін барлық 
күшін салады. 
   

 
 

Басқарма төрағасы Савчук А.В. 

  

Бас бухгалтер    Седова Р.И. 

  

 М.О. 



Акционерное Общество 
«Астана-Финанс» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проспект 
второго выпуска облигаций 

в пределах пятой облигационной программы 
Акционерного общества «Астана-финанс» 

(АО «Астана-финанс») 
 
 
 

на сумму 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Астана 



   

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом пятой обли-
гационной программы акционерного общества «Астана-финанс» (далее – Эмитент).  

2.  Сведения об облигационной программе: 
Пятая облигационная программа зарегистрированным Агентством Республики Казахстан 

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 25 сентября 2006 
года за №С25 общим объемом 30 млрд. тг. 

 
Сведения о первом выпуске облигаций в рамках пятой облигационной программы 

Дата регистрации выпуска 25 сентября 2006 г. НИН KZPC2Y02С258 
Количество облигаций 6.000.000 (шесть миллионов) штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости 6.000.000.000 (шесть миллиардов) тенге 
Количество размещенных облигаций 6.000.000 (шесть миллионов) штук 

 
3.  Структура второго выпуска облигаций в рамках пятой облигационной программы: 

1) вид облигаций: именные купонные субординированные (необеспе-
ченные). 

2)  
⇒ количество выпускаемых обли-

гаций: 
80 000 000 (восемьдесят миллионов) штук; 

⇒ общий объем выпуска облигаций 
по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге. 

3) номинальная стоимость одной об-
лигации: 100 (сто) тенге. 

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

по облигациям:  8 % годовых 

⇒ дата, с которой начинается на-
числение вознаграждения (купо-
на): 

С даты начала обращения;  
обращение облигаций начинается с даты включения 
настоящего выпуска облигаций в официальный спи-
сок АО "Казахстанская фондовая биржа". 

⇒ периодичность и даты выплаты 
вознаграждения (купона): 

Выплата купона производится два раза в год, соответ-
ственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты нача-
ла обращения облигаций ежегодно до срока погаше-
ния облигаций, база расчета 360 дней в году и 30 дней 
в месяце; 

⇒ порядок и условия выплаты воз-
награждения (купона): 

Выплата вознаграждения производится в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей облига-
ций в течение 10 рабочих дней с даты последнего дня 
периода, за который осуществляется выплата.  
На получение вознаграждения имеют право лица, за-
регистрированные в реестре держателей облигаций 
по состоянию на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются выплаты.  
Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчи-
тывается как произведение номинальной стоимости 
на полугодовую ставку купонного вознаграждения. 
Количество знаков после запятой и метод округления  
устанавливается регламентом АО “Казахстанская 
фондовая биржа”.  



   

В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата купонного вознагра-
ждения будет производиться в тенге при наличии 
банковского счета на территории Республики Казах-
стан. Возможна конвертация суммы в тенге в иную 
валюту по курсу, установленному Банком при полу-
чении от инвестора соответствующего запроса. Кон-
вертация суммы в тенге в иную валюту будет произ-
водиться за счет инвестора. 

⇒ порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций: 

Облигации настоящего выпуска не являются индек-
сированными. 

5) сведения об обращении и погашении облигаций: 
⇒ срок обращения: 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения. 
⇒ дата погашения: В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 

обращения облигаций. 
⇒ место исполнения обязательств 

по облигациям: 
Республика Казахстан, 010000 , г. Астана,              ул. 
Бигельдинова, 12, АО «Астана-финанс». 

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

6)  Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска выпускаются без обес-
печения. 

7) сведения о представителе держате-
лей облигаций 

Облигации данного выпуска выпускаются без обес-
печения. 

8) сведения о регистраторе: 
 

Формирование, ведение и хранение реестра держате-
лей облигаций осуществляется независимым регист-
ратором 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, заключенного с Эмитентом. 

9) сведения об организациях, прини-
мающих участие в размещении обли-
гаций: 

Облигации настоящего выпуска будут размещены 
эмитентом самостоятельно или путем привлечения 
андеррайтеров, имеющих соответствующие полномо-
чия на занятие данной деятельности в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казах-
стан. 

10) сведения о платежном агенте. Функции платежного агента осуществляются эмитен-
том самостоятельно. 

11) права, предоставляемые обли-
гацией ее держателю: 

v право на получение номинальной стоимости в 
сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций; 

v право на получение вознаграждения в сроки, пре-
дусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций; 

v право на удовлетворение своих требований в слу-
чаях и порядке, предусмотренном законодательст-
вом Республики Казахстан; 

v право свободно отчуждать и иным образом распо-
ряжаться облигациями; 



   

v иные права, вытекающие из права собственности 
на облигации. 

12) условия погашения: 
 
 
 
 
 

Полное погашение облигаций осуществляется по но-
минальной стоимости облигаций в тенге с одновре-
менной выплатой последнего купонного вознаграж-
дения путем перевода денег в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания периода обращения на теку-
щие счета держателей облигаций, зарегистрирован-
ных в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который осущест-
вляются выплаты.  
В случае если инвестором будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение облигаций будет 
производиться в тенге при наличии банковского счета 
на территории Республики Казахстан. Возможна кон-
вертация суммы в тенге в иную валюту по курсу, ус-
тановленному Банком при получении от инвестора 
соответствующего запроса. Конвертация суммы в 
тенге в иную валюту будет производиться за счет ин-
вестора. 
По решению Совета директоров Эмитент имеет право 
выкупить облигаций, с целью досрочного погашения, 
но не ранее второго года обращения, по номинальной 
стоимости, в полном объеме или частично.  
При этом за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
выкупа Эмитент доводит до сведения держателей об-
лигаций информацию о выкупе облигаций с целью их 
досрочного погашения путем опубликования ее в га-
зете «Казахстанская правда» и на сайте АО «Казах-
станская фондовая биржа». 
Выкуп облигаций с целью досрочного погашения 
производится по номинальной стоимости одновре-
менно с соответствующей выплатой вознаграждения 
по облигациям. 
Если Эмитент выкупает только часть облигаций с це-
лью частичного досрочного погашения, то выкуп 
осуществляется пропорционально, т.е. у каждого 
держателя облигаций в зависимости от количества 
принадлежащих ему облигаций.  
Сумма выкупа с целью частичного досрочного пога-
шения основного долга округляется до целого числа и 
составляет не менее 1 (одного) тенге. 

13) использование денег от размеще-
ния облигаций. 

Средства, привлеченные посредством выпуска обли-
гаций, будут направлены на активизацию деятельно-
сти Компании. 

14) досрочный выкуп облигаций Эмитент вправе при достижении договорённости с 
инвестором, выкупать облигации на организованном 
и неорганизованном рынках с целью дальнейшей реа-
лизации иным инвесторам. Цена сделки определяется 
исходя из наилучших рыночных условий, сложив-
шихся на момент заключения сделки. 

 



   

4. Информация об опционах: На момент предоставления документов для государственной ре-
гистрации 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 соответ-

ствии с внутренними документами АО «Казахстанская 
фондовая биржа» 

v на неорганизованном рын-
ке:  

размещения облигаций будет осуществляться путем про-
ведения подписки. 

⇒ конвертирование облигаций 
в акции:  

настоящим Проспектом конвертирование облигаций в ак-
ции не предусмотрено.  

⇒ условия и порядок оплаты 
облигаций: 

Облигации оплачиваются исключительно деньгами.  
При размещении облигаций путем подписки порядок и 
условия оплаты за облигации указывается в Договорах 
купли продажи облигаций заключаемых между эмитен-
том и инвестором.  
При размещении облигаций через специализированные 
торги на торговой площадке АО «Казахстанская фондо-
вая биржа» оплата облигаций осуществляется в соответ-
ствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фон-
довая биржа». 

 
события, по наступлению которых 
может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента: 
 
 
 
 
 
 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или не-
полная выплата вознаграждения (купона) и/или номи-
нальной стоимости по облигациям в течение 10 рабочих 
дней, отсчитываемых со дня, следующего за днем окон-
чания установленных настоящим проспектом сроков вы-
платы вознаграждения и основного долга.  
В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую 
он обязан выплатить держателям Облигаций в соответст-
вии с условиями настоящего Проспекта, эмитент обязан 
выплатить держателям пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинанси-
рования Национального банка Республики Казахстан на 
день исполнения денежного обязательства или его соот-
ветствующей части.  
При наступлении дефолта по облигациям Эмитент при-
ложит все усилия для устранения причин, вызвавших де-
фолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 

 
 

Председатель Правления Савчук А.В. 

Главный бухгалтер       Седова Р.И. 

М.П. 


