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Проспект облигаций АО «Астана -Недвижимость»

1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом облигационной
программы АО «Астана-Недвижимость».

2. Сведения об облигационной программе:
Облигационная программа направлена на регистрацию в Агентство Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций общим объемом
15 млрд. тенге вместе с настоящим проспектом .

3. Структура выпуска:
1) вид облигаций: Именные купонные, без обеспечения
2) - количество выпускаемых
облигаций:

100.000.000 (сто миллионов) штук .

- общий объем выпуска
облигаций по номинальной
стоимости

10.000.000.000  (десять миллиардов) тенге .

3) номинальная стоимость одной
облигации

100 (сто) тенге.

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

15 (пятнадцать) % годовых.

- дата, с которой начинается
начисление вознаграждения

С даты начала обращения. Начало обращения облигаций,
начинается с даты регистрации выпуска облигаций в
Агентстве Республики Казахстан по регулированию и
надзору финансового рынка и финансовых организаций.

- периодичность и даты выплаты
вознаграждения

Выплата купона производится два раза в год.
Соответственно, через каждые 6 (шесть) месяцев с даты
начала обращения облигаций ежегодно до срока погашения
облигаций.

- порядок и условия выплаты
вознаграждения

Выплата  вознаграждения производится в тенге путем
перевода денег на текущие счета держателей облигаций в
течение 10 рабочих дней с даты, последнего дня периода, за
который осуществляется выплата. На получение
вознаграждения имеют пр ава лица, зарегистрированные в
реестре держателей облигаций по состоянию на начало
последнего периода, за который осуществляются выплаты.
Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается
как произведение номинальной стоимости и полугодовой
ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после
запятой и метод округления устанавливаются внутренними
документами АО «Казахстанская фондовая биржа ». В
случае, если инвестором будет являться нерезидент
Республики 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,
установленному банком при получении от инвестора
соответствующего запроса. Конвертация суммы в тенге в
иную валюту будет производиться за счет инвестора.

- период времени, применяемый
для расчета вознаграждения

30/360 (тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в
году).

- порядок расчетов при выпуске
индексированных облигаций

Облигации не индексирова ны.

5) сведения об обращении и погашении облигаций
- срок обращения и условия 5 (пять) лет с начала обращения .
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погашения Погашение облигаций осуществляется по
номинальной стоимости облигаций в тенге с
одновременной выплатой последнего купонного
вознаграждения.

В случае если инвестором будет являться нерезидент
Республики Казахстан, погашение облигаций будет
производиться в тенге при наличии банковского счета на
территории Республики Казахстан. Возможна конвертация
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 инвестора.

- дата погашения облигаций В течение 10 рабочих дней с о дня окончания срока
обращения облигаций.

- место, где будет произведено
погашение облигаций

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Сарыарка 15,
АО «Астана-Недвижимость»

- способ погашения облигаций Путем перевода денег в течение 10 рабочих дней с даты
следующей за днем фиксации реестра, на теку щие счета
держателей облигаций, зарегистрированных в реестре
держателей облигаций по состоянию на начало последнего
дня периода, за который осуществляются выплаты .

6) обеспечение по облигациям Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения .
7) сведения о представителе
держателей облигаций

Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения .
Представитель держателя облигаций не предусмотрен.

8) сведения о регистраторе Независимый регистратор:  АО «Первый Независимый
регистратор», 050060, г. Алматы, ул. Хусаинова, д.225, кв. 321,
лицензия № 0406200360 от 08.04.2005 г. , тел.: (3272) 27-61-49,
27-61-50, факс: (7272) 27-61-45, договор №127 от 12.12.2008 г.

9) сведения об организациях,
принимающих участие в
размещении облигаций

Андеррайтер: АО «Астана-Финанс»,  Казахстан, г. Астана,
ул. Бегильдинова, 12, лицензия на осуществление
брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных бумаг
с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального
держателя 0001201193 от 28 марта 2006, тел.: 8 (7172 ) 591083
факс: 591083

10) сведения о платежном агенте Функции платежного агента осуществляются эмитентом
самостоятельно

11) права, предоставляемые
облигацией ее держателю

 право на получение номинальной стоим ости в сроки,
предусмотренные настоящим проспек том выпуска
облигаций;

 право на получение вознаграждения в сроки,
предусмотренные настоящим проспектом выпуска
облигаций;

 право на удовлетворение своих требований в сл учаях и
порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан;

 право свободно отчуждать и иным образом
распоряжаться облигациями;

 иные права, вытекающие из права собс твенности на
облигации

12) условия досрочного
погашения облигаций

По решению Совета Директоров, Общество – эмитент
имеет право выкупить облигации, с целью досрочного
погашения в полном объеме или частично. Выкуп
облигаций с целью досрочного погашения производится по
стоимости определенной в решении Совета Директоров.
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При этом за 10 (десять) календарных дней до даты
выкупа Общество – эмитент доводит до сведения
держателей облигаций информацию о выкупе облигаций с
целью их досрочного погашения путем опубликования ее в
газете «Казахстанская правда» и на сайте АО «Казахстанская
фондовая биржа».

Если  эмитент выкупает только часть облигаций с
целью частичного досрочного погаше ния, то выкуп
осуществляется пропорционально, то есть у каждого
держателя облигаций в зависимости от количества
принадлежащих ему облигаций.

Сумма выкупа с целью частичного досрочного
погашения основного долга округляется до целого числа и
составляет не менее 1 (одного) тенге.

Выкуп в целях последующей
реализации

Эмитент вправе в любое время выкупать облигации на
организованном и неорганизованном рынках с целью
дальнейшей реализации иным инвесторам и/или
управления долговыми обязательствами. Цена сделки
определяется с учетом рыночных условий, сложившихся на
момент заключения сделки. Выкупленные таким образом
облигации не будут считаться досрочно погашенными.

13) сведения об использовании
денег от размещения облигаций

Средства, привлеченные посредством вып уска
облигаций, будут направлены на финансирование проектов
и активизации деятельности Компании.

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:
1) - срок размещения

- порядок размещения
- В течение срока обращения .
- На организованном рынке – размещение облигаций будет
осуществляться в соответстви и с внутренними документами
АО «Казахстанская фондовая биржа»; на неорганизованном
рынке – размещение облигаций будет осуществляться
путем проведения подписки.

2) конвертирование облигаций в
акции

Настоящим проспектом конвертирование облигаций в
акции не предусмотрено.

3) 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
инвестором.
При размещении облигаций через специализированные
торги на торговой площадке организатора торгов оплата
облигаций осуществляется в соответствии с его
внутренними документами.

Заместитель Председателя Правления Муллашева А.М.

Главный бухгалтер Кузьменко О.М.
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1. Осы облигациялар басылымы «Астана-Недвижимость» АҚ облигациялық бағдарламасының
анықтамалық басылымына сәйкес жүзеге асырылады.
2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер:
Облигациялық бағдарлама осы анықтамалық басылыммен бірге 15 млрд. те ңге жалпы
мөлшеріндегі қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және бақылау бойынша Қазақстан
Республикасы Агенттігіне жіберілген.
3. Басылым құрылымы:
1) облигация түрі: Атаулық купондық, қамтамасыз етілуінсіз
2) – басып шығарылатын
облигациялар саны:

100.000.000 (жүз миллионов) дана.

- атаулы құны бойынша
облигацияларды басып
шығарудың жалпы көлемі

10.000.000.000  (он миллиардов) теңге.

3) бір облигацияның атаулы
құны

100 (жүз) теңге.

4) облигациялар бойынша сыйақы:
- облигациялар бойынша
сыйақы (купон) мөлшері

15 (он бес) % жылдық.

- сыйақы төленуі басталатын күн Айналымға түсу күнінен бастап. Облигациялардың
айналымы қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу
және бақылау бойынша Қазақстан Республикасы
Агенттігінде облигацияларды басып шы ғаруын тіркеу
күнінен басталады.

- мерзімділігі және сыйақыны
төлеу күні

Купондарды төлеу жылына екі рет болады. С әйкесінше,
облигациялардың айналымы басталған күнінен әрбір 6
(алты) ай сайын, облигацияларды өтеу мерзіміне дейін жыл
сайын  жүргізіледі.

- сыйақыны төлеудің тәртібі мен
шарттары

Сыйақыларды төлеу төлем жүргізілетін мерзімнің соңғы
күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде облигацияларды
иеленушілердің ағымдағы есепшоттарына аудару ар қылы
теңгеде жүргізіледі. Сыйақыны алуға төлем жүргізілетін
соңғы мерзіміндегі басындағы жағдайы бойынша
облигацияларды иеленушілерді ң тізілімінде тіркелген
тұлғалардың құқығы бар. Төлеу күніндегі сыйақы купоны
купондық сыйақының атаулы құны мен жарты жылдық
мөлшерлеменің шығарылуы ретінде саналады. Үтірден
кейінгі тыныс белгілер саны ж әне жинақтау әдісі
«Казахстанская фондовая биржа» А Қ ішкі құжаттарымен
бекітіледі.  Егер инвестор ретінде Қазақстан
Республикасының резиденті болмаған жағдайда, купондық
сыйақының төленуі Қазақстан Республика аумағында
банктік есепшоты болған жағдайда ғана теңде валютасында
жүргізіледі. Инвестордан сәйкестенген сұранысты алған
уақытта банкпен орнатыл ған курс бойынша теңге
валютасындағы соманы басқа валютаға айырбастау мүмкін.
Теңге валютасындағы соманы басқа валютаға айырбастау
инвестор төлемімен жүргізіледі.

- сыйақыны есептеуге
пайддаланылатын уақыт мерзімі

30/360 (айына отыз күн, жылына үш жүз алпыс теңге).

- қайта есептелген
облигацияларды шығарудағы
есеп айырысу тәртібі

Облигациялар қайта есептелмеген.

5) облигациялардың айналымы мен өтеуі туралы мәліметтер
- айналым мерзімі және төлеу айналым басталуынан 5 (бес) жыл
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шарттары Облигацияларды төлеу соңғы купондық сыйақыны
төлеумен бірге теңге валютасындағы атаулы құны бойынша
жүргізіледі.

Егер инвестор ретінде Қазақстан Республикасының
резиденті болмаған жағдайда, облигацияның төленуі
Қазақстан Республика аумағында банктік есепшоты бол ған
жағдайда ғана теңде валютасында жүргізіледі. Инвестордан
сәйкестенген сұранысты алған уақытта банкпен орнатылған
курс бойынша теңге валютасындағы соманы басқа валютаға
айырбастау мүмкін. Теңге валютасындағы соманы басқа
валютаға айырбастау инвестор төлемімен жүргізіледі.

-  облигацияларды төлеу күні Облигацияларды төлеу жүргізілетін мерзімнің аяқталуынан
бастап 10 жұмыс күні ішінде

- облигацияның төлеуі
жүргізілетін орын

Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ.,  Сарыарқа даңғ.
15, «Астана-Недвижимость» АҚ

- облигацияларды төлеу тәсілі Төлем жүргізілетін мерзімінің соңғы күнінің басындағы
жағдайы бойынша облигацияларды иеленушілерді ң
тізілімінде тіркелген облигацияларды иеленушілерді ң
ағымдағы есепшоттарына тізімдемені белгілеу күнінен
кейінгі күнінен бастап 10 жұмыс күні ішінде ақшаны аудару
арқылы.

6) облигациялар бойынша
қамтамасыз ету

Осы басылымның облигациялары қамтамасыз етулуінсіз
басып шығарылады.

7) облигацияларды иеленушілер
өкілдер туралы мәліметтер

Осы басылымның облигациялары қамтамасыз етулуінсіз
басып шығарылады. Облигацияларды иеленушілер өкілдері
қарастырылмаған.

8) тіркеуші туралы мәліметтер Тәуелсіз тіркеуші: «Первый Независимый регистратор» А Қ,
050060, Алматы қ, Хусаинов көшесі, 225 үй,  321 пәтер, №
0406200360 лицензиясы, 08.04.2005 ж., тел.: (3272) 27 -61-49,  27-
61-50, факс: (7272) 27-61-45, келісімшарт №127 от 12.12.2008 ж.

9) облигацияларды
орналастыруға қатысушы
үйымдар туралы мәліметтер

Андеррайтер: «Астана-Финанс» АҚ, Қазақстан,  Астана қ.,
Бегильдинов көш., 12, 2006 жылғы 28 наурыздағы 0001201193
атаулы иеленуші ретінде клиенттерді ң есепшотын жүргізу
құқығымен қоса бағалы қағаздар нарығында делдалдық-
брокерлік қызметін жүзеге асыруға арналған лицензия тел.:
8 (7172) 591083 факс: 591083

10) төлеуші агент туралы
мәліметтер

Төлеуші агент қызметі эмиссия жүргізушімен жүзеге асады

11) облигация иеленушісіне
берілетін құқықтар

 Осы облигацияларды басып ш ығару анықтамалық
басылымымен қарастырылған мерзімде атаулы құнды
алу құқығы;

 Осы облигацияларды басып шы ғару анықтамалық
басылымымен қарастырылған мерзімінде сыйақыны алу
құқығы;

 Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған
тәртіп пен жағдайларда өз талаптарын қанағаттардыру
құқығы;

 Еркін иелігінен шығару және өзге тәсілдер арқылы
облигациялармен реттеуші құқығы;

 облигацияларға меншік құқығынан келіп шығатын өзге
де құқықтар

12) облигацияларды мерзімінен
бұрын төлеу шарттары

Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Эмиссия
жүргізуші-қоғамы толық көлемде немесе бөлшекті түрде
мерзімінен бұрын төлеу мақсатында облигацияларды сатып
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алу құқығына ие. Мерзімінен бұрын төлеу мақсатында
облигацияларды сатып алу Директорлар Кеңесінің шешімі
бойынша анықталған баға бойынша жүргізіледі.

Сатып алу күніне дейінгі 10 (он) күнтізбелік күн
ішінде Эмиссия жүргізуші-қоғамы «Казахстанская правда»
газетінде мен «Казахстанская фондовая би ржа» АҚ
сайтында жариялау арқылы мерзімінен бұрын төлеу жүргізу
мақсатында облигацияларды сатып алу туралы ақпаратты
облигация иеленушілерге жеткізеді.    Егер эмиссия
жүргізуші мерзімінен бұрын жартылай төлеу мақсатында
облигациялардың бір бөлігін ғана сатып алса, онда сатып
алу әрбір облигация иеленушісінде о ған жататын
облигациялар санына пропорционалды түрде жүргізіледі.

Негізгі қарыздың мерзімінен бұрын жартылай төлеу
мақсатында сатып алу сомасы б үтін санға айналдады және 1
(бір) теңгеден кем емес соманы құрайды.

Кейін сату мақсатында сатып алу Эмиссия жүргізуші кез келген уақытта инвесторларға
одан әрі сату үшін және/немесе қарыз міндеттемелерімен
басқару мақсатында ұйымдасқан және үйымдаспаған
нарықта облигацияларды сатып алу ға құқығы бар. Мәміле
жасалған кездегі нарық жағдайын ескере отырып, мәміле
бағасы анықталады. Сол арқылы сатып алынған
облигациялар мерзімінен б ұрын төленген болып
саналмайды.

13) облигацияларды
орналастыруда ақшаның
пайдалануы туралы мәліметтер

Облигацияларды басып шы ғару арқылы
қатыстырылған қаражат Компания қызметінің активтендіруі
мен жобаларды қаржыландыруға жіберіледі.

4. Обциондар туралы ақпарат: облигацияларды басып шы ғаруды мемлкеттік тіркеу үшін
құжаттарды ұсыну уақытында опциондар жасалмады.
5. Облигациялардың айырбасталуы туралы ақпарат: облигациялар айырбастауға келмейді.
6. Облигацияларды орналастыру тәсілі:
1) – орналастыру мерзімі

- орналастыру тәртібі
- Айналып мерзімі аралығында.
- Ұйымдастырушылық нарықта – облигацияларды
орналастыру «Казахстанская фондовая биржа»  АҚ ішкі
құжаттарға сәйкес жүргізіледі; ұйымдастырылмаған нарықта
– облигацияларды орналастыру жазылу арқылы жүргізіледі.

2) акцияларда облигациялардың
айырбастауы

Осы анықтамалық басылым арқылы облигациялардың
айырбастауы акцияларда қарастырылмаған.

3) облигацияларды төлеу
шарттары мен тәртібі

Облигациялар тек қана ақшамен төленеді. Жазылу арқылы
облигацияларды орналастыру кезінде облигацияларды
төлеу шарттары мен тәртібі эмиссия жүргізуші мен
инвестор арасында жасалатын сауда -саттық шарттарда
көрсетіледі.
Саудалау ұйымдастырушысының сауда алаңында арнайы
саудалау арқылы облигацияларды орналастыру кезінде
облигацияларды төлеу оның ішкі құжаттарына сәйкес
жүргізіледі.

Басқару Төрағасының орынбасары Муллашева А.М.

Бас есепші Кузьменко О.М.
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