ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК ВЫКУПИЛ ЧАСТЬ СОБСТВЕННЫХ ЕВРООБЛИГАЦИЙ
14 сентября 2017 года, г.Алматы, Пресс-релиз АО «Евразийский банк» ( далее – банк) выкупило собственные
международные облигации (далее – еврооблигации) в совокупном объеме 258 801 056 долларов США на
Казахстанской фондовой бирже в период с 17 по 25 августа 2017 года. С учетом ранее выкупленных и
аннулированных еврооблигаций обязательства банка по погашению в рамках данного выпуска в плановую дату
погашения, 6 ноября 2017 года, составят 102 595 944 долларов США.
По словам председателя правления АО «Евразийский банк» Павла Логинова, «в целях эффективного
управления финансовым результатом мы приняли решение погасить часть собственных еврооблигаций, так
как в настоящее время есть возможность привлекать фондирование по более низким ставкам. Евразийский
банк произвел выкуп этих бумаг за счет собственных средств, продемонстрировав свои сильные позиции по
ликвидности».
Напомним, что в ноябре 2014 года Евразийский банк осуществил дебютный выпуск еврооблигаций сроком
погашения 3 года и номинальным объемом 500 000 000 долларов США. В июне 2017 года были аннулированы
ранее выкупленные еврооблигации номинальным объемом 138 603 000 долларов США.

О банке
Евразийский банк — универсальный казахстанский коммерческий банк, основанный в 1994 г. Рейтинг
S&P: В, прогноз «негативный». Член KASE, участник KazPrime. Успешная деятельность банка
подтверждена наградами от международных изданий в номинациях «Лучший банк Казахстана» - IAIR,
2014 г.; «Лучший банк Казахстана» - EMEA Finance, 2013 г., 2014 г.; «Лучший розничный банк
Казахстана» - Asian Banking & Finance, 2012, 2013 и 2015 гг.; «Лучший банк Казахстана» - Euromoney,
2012 г. и «Банк Года в Казахстане» - The Banker в 2012 и 2014 гг. Евразийский банк принадлежит
владельцам крупной диверсифицированной компании Eurasian Resources Group S.a.r.l. («ERG»),
акционерами Группы являются Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов и Патох Шодиев.
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК ӨЗІНІҢ ЕУРООБЛИГАЦИЯЛАРЫНЫҢ БӨЛІГІН ҚҰНЫН ӨТЕП
АЛДЫ
2017 жылғы "14" қыркүйек, Алматы қ., Пресс-релиз. "Еуразиялық банк" АҚ (бұдан әрі - Банк)
Қазақстандық қор биржасында 2017 жылдың 17-ші мен 25-ші тамыз аралығында 258 801 056 АҚШ
долларына тең жиынтық көлемінде өзіндік халықаралық облигацияларын (бұдан әрі еурооблигациялар) құнын өтеп алды. Бұрынғы құнын өтеп алынған және күші жойылған
еурооблигацияларды ескере, банктің осы шығарылымның шеңберінде 2017 жылғы "06" қараша өтеу
жоспарлы күніндегі өтеу бойынша міндеттемелері 102 595 944 АҚШ долларын құрады.
"Еуразиялық банк" АҚ Басқарма Төрағасы Павел Логиновтың айтуы бойынша: "қаржы
нәтижесін тиімді басқару мақсатында біз еурооблигацияларымыздың бөлігін құнын өтеп алу жайлы
шешім қабылдадық. Өйткені қазіргі таңда қорландыруды одан да төмен мөлшерлемелер бойынша
тартуға мүмкіндік бар. Еуразиялық банк осы қағаздарды өзіндік қаражаты есебінен құнын өтеп алды,
осы әрекетіміз арқылы біз өтімділік позицияларымыз нық екенін баршаға көрсеттік".
2014 жылдың қарашасында Еуразиялық банк 3 жыл мерзіммен және 500 000 000 АҚШ доллары
номиналды көлемімен еурооблигацияларды алғаш рет шығарғанын естеріңізге саламыз. 2017 жылдың
маусымында 138 603 000 АҚШ доллары номиналды көлемімен бұрын құнын өтеп алынған
еурооблигациялардың күші жойылған болатын.

Банк туралы
Еуразиялық банк - 1994 жылы негізі қаланған әмбебап қазақстандық коммерциялық банк. S&P
рейтингі: В, «жағымсыз» деген болжамға ие. KASE мүшесі, KazPrime-ге қатысушы. Банктің
сәтті қызметі халықаралық басылымдармен берілген номинациялардағы марапаттарымен
расталады, олар - «Қазақстанның үздік банкі» - IAIR, 2014 ж. «Қазақстанның үздік банкі» EMEA Finance, 2013 ж., 2014 ж., «Қазақстанның үздік бөлшек банкі» - Asian Banking &
Finance, 2012, 2013 және 2015 жылдар, «Қазақстанның үздік банкі» - Euromoney, 2012 ж.
және «Қазақстандағы жыл банкі» - The Banker, 2012 және 2014 жылдар. Еуразиялық банк
Eurasian Resources Group S.a.r.l. («ERG») ірі әртараптандырылған компанияның иелеріне
тиесілі, Александр Машкевич, Алиджан Ибрагимов және Патох Шодиев Топ акционерлері
болып табылады.
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EURASIAN BANK BOUGHT OUT PART OF ITS OWN EUROBONDS
ALMATY, September 14, 2017 - Eurasian Bank JSC (hereinafter – the Bank) bought out its own international obligations
(hereinafter – eurobonds) in the total amount of 258, 801, 056 US dollars on the Kazakhstan Stock Exchange during the
period from 17 to August 25, 2017. Taking into account previously redeemed and canceled eurobonds, the Bank's
repayment obligations under this issue on the scheduled redemption date, on November 6, 2017, will be 102,595,944 US
dollars.
According to Pavel Loginov, CEO of Eurasian Bank JSC, “in order to effectively manage the financial result, we
decided to repay some of our eurobonds, as at present we have the opportunity to attract funding at lower rates. Eurasian
Bank made a buyout of these securities at its own expense, demonstrating its strong liquidity position”.
We remind that in November 2014 Eurasian Bank carried out the debut issue of eurobonds with a maturity of 3
years and a nominal value of 500,000,000 US dollars. In June 2017 previously redeemed eurobonds with a nominal value
of 138,603,000 US dollars were canceled.

About Eurasian Bank
Eurasian Bank is a universal Kazakhstan commercial bank, founded in 1994. The S&P rating: В, “negative”
outlook. Eurasian Bank is a member of KASE and a party to KazPrime. The Bank’s accomplishments were
acknowledged by the following awards: Best Bank in Kazakhstan 2014 (IAIR), Best Bank in Kazakhstan 2013,
2014 (EMEA Finance), Domestic Retail Bank of the Year, Kazakhstan in 2012, 2013 and 2015 (Asian Banking &
Finance), Best Bank in Kazakhstan 2012 (Euromoney), and Bank of the Year 2012 and 2014 (The Banker).
Eurasian Bank belongs to the owners of Eurasian Resources Group S.a.r.l. («ERG»), a large diversified company.
The shreholders of the Group are Aleksandr Mashkevich, Alidzhan Ibragimov and Patokh Shodiev.
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