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«ЕУРАЗИЯЛЫҚ БАНК» 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ 

ЕКІНШІ ОБЛИГАЦИЯЛЫҚ 

БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ШЕГІНДЕ 

ОБЛИГАЦИЯЛАР 

ШЫҒАРЫЛЫМЫНЫҢ 

ПРОСПЕКТІСІ 
(«Еуразиялық банк» АҚ) 

Шығарылым  жетінші 

Облигациялар түрі  атаулы купонды  

қамтамасыз етілмеген  

Шығарылым көлемі  18 000 000 000,00 теңге  

Облигациялардың номиналы  100,00 теңге 

Саны  180 000 000 дана 

Шығару нысаны  құжаттамасыз 
 

 
 

 

 

Уәкiлеттi органның облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеуi инвесторларға проспектiде 

суреттелген облигацияларды сатып алуға қатысты қандай да бiр ұсыныстар берудi бiлдiрмейдi. 

Облигациялар шығарылымын мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырған уәкiлеттi орган осы құжаттың 

мазмұнындағы ақпараттың шынайылылығы үшiн жауапкершiлiкте болмайды. Облигациялар шығарылымы 

проспектiсiнің тек Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестілігі қарастырылды. 

Эмитенттің лауазымды тұлғалары осы құжаттың мазмұнындағы ақпараттың шынайылылығы үшiн 

жауапкершiлiкте болады және онда берiлген бүкiл ақпараттың шынайы және инвесторларды эмитентке және 

оның облигацияларына қатысты жаңылыстыруға әкелмейтіндігін растайды. 



 

 

 
Екінші облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының жетінші проспектісі 
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1. Осы облигациялар шығарылымы «Еуразиялық банк» акционерлік қоғамының 

(бұдан әрі – Банк) екінші облигациялық бағдарламасы Проспектісіне сәйкес 

жүзеге асырылады. 

2. Облигациялық бағдарлама туралы мәліметтер: 

 Банктің екінші облигациялық бағдарламасы Проспектісін мемлекеттік тіркеу күні – 

2008 жылғы 15 қазан; 

 шығарылым іске асырылатын облигациялық бағдарламаның ақшалай көрсеткіштегі 

көлемі – 100 000 000 000,00 (жүз миллиард) теңге; 

 облигациялар шығарылымның реттік нөмірі – 7 (жетінші); 

 осы облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялардың алдыңғы шығарылымдары 

туралы мәліметтер: 

Бірінші шығарылым: 

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2008 жылғы 15 қазан. 

Облигациялар саны – 150 000 000 (бір жүз елу миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 15 000 000 000,00 (он бес миллиард) 

теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – 150 000 000 (жүз елу миллион) дана. 

Облигация ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушыға облигацияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес меншік құқығынан туындайтын құқықтар ұсынылады, оның ішінде: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған тәртіппен 

алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен 

қанағаттандыру; 

 сыйақылар және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезінде номиналды құны Банк 

кінәсінен төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк облигация 

ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай 

міндеттемені орындайтын күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта 

қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге 

міндеттенеді. Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған 

жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан 

Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі. 
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Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: 

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) 

қарастырылмаған. 

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ. 

Екінші шығарылым:  

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2008 жылғы 15 қазан (куәлікті 

ауыстыру 2009 жылғы 24 қыркүйек). 

Облигациялар саны – 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 22 000 000 000,00 (жиырма екі миллиард) 

теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – 220 000 000 (екі жүз жиырма миллион) дана. 

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушысына облигацияларға Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес меншік құқығынан туындайтын құқықтар ұсынылады, оның ішінде: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған тәртіппен 

алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен 

қанағаттандыру; 

 сыйақылар және/немесе облигациялардың оларды өтеу кезінде номиналды құны Банк 

кінәсінен төленбеген, сондай-ақ толық төленбеген жағдайда, Банк облигация 

ұстаушыларына негізгі міндеттеме сомасын және мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай 

міндеттемені орындайтын күні Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі қайта 

қаржыландыруының ресми мөлшерлемесіне қарай есептелетін өсімпұлды төлеуге 

міндеттенеді. Осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт жарияланған 

жағдайда облигация ұстаушыларының талаптарын қанағаттандыру Қазақстан 

Республикасының нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүргізіледі. 

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: 

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) 

қарастырылмаған. 

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ. 
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Үшінші шығарылым:  

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2011 жылғы 07 маусым. 

Облигациялар саны – 200 000 000 (екі жүз миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 20 000 000 000,00 (жиырма миллиард) 

теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – 22 362 000 (жиырма екі миллион үш жүз алпыс 

екі мың) дана. 

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен 

алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен 

қанағаттандыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар. 

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: 

Осы облигациялардың шығарылым проспектісінде шектеулер (ковенанттар) 

қарастырылмаған. 

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

Инвесторлармен жасалған бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттарымен 

қарастырылған құқықтарды Банк бұзған жоқ. 

Төртінші шығарылым:  

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2012 жылғы 20 қараша. 

Облигациялар саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана. 

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 
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 ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған тәртіппен 

алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған тәртіппен 

қанағаттандыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар. 

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: 

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жоқ және тиісінше мұндай құқықтар іске 

асырылмаған. 

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

Бұл шығарылым облигацияларын бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында 

орналастырумен байланысты бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары 

жасалмады. 

 

Бесінші шығарылым:  

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2013 жылғы 26 қараша (куәлікті 

ауыстыру 2014 жылғы 31 қазан). 

Облигациялар саны – 50 000 000 (елу миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 5 000 000 000,00 (бес миллиард) теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – жоқ. 

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Проспектіде 

қарастырылған тәртіппен алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Проспектіде 

қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар. 

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: жоқ. 

Облигациялар орналастырылмады. Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жоқ, тиісінше 

мұндай құқықтар жүзеге асырылмады. 

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

жоқ.  

Бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады және тиісінше мұндай 

құқықтар жүзеге асырылмады. 
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Алтыншы шығарылым:  

Шығарылымның уәкілетті органда тіркелген күні – 2013 жылғы 26 қараша. 

Облигациялар саны – 100 000 000 (жүз миллион) дана. 

Номиналды құны бойынша шығарылым көлемі – 10 000 000 000,00 (он миллиард) теңге. 

Орналастырылған облигациялар саны – 150 000 (жүз елу мың) дана. 

Облигация ұстаушыларына ұсынылатын құқықтар: 

Облигациялар ұстаушысына келесі құқықтар ұсынылады: 

 облигациялардың номиналды құнын облигациялардың шығарылым проспектісінде 

қарастырылған мерзімдерде алу; 

 сыйақыларды облигациялардың шығарылым проспектісінде қарастырылған 

мерзімдерде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және Проспектіде 

қарастырылған тәртіппен алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Проспектіде 

қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасымен қарастырылған өзге құқықтар. 

Шектеулер (ковенант) бұзылған кезде іске асырылатын құқықтар: жоқ. 

Шектеулерді (ковенанттарды) бұзу жоқ және тиісінше мұндай құқықтар жүзеге 

асырылмады. 

Ұстаушылардың осы құқықтарын іске асу тәртібін көрсетумен ұстаушылармен 

жасалған бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарттарымен қарастырылған құқықтар: 

жоқ.  

Бағалы қағаздарды сатып алу және сату шарттары жасалмады және тиісінше мұндай 

құқықтар жүзеге асырылмады. 

3. Шығарылымның құрылымы: 

1. Облигациялар түрі: атаулы купонды реттелген қамтамасыз 

етілмеген. 

2. Шығарылатын облигациялардың  

саны:         180 000 000 (жүз сексен миллион) дана. 

 

Номиналды құны бойынша облигациялар 

шығарылымының жалпы көлемі: 18 000 000 000,00 (он сегіз миллиард) теңге. 

 

3. Бір облигацияның номиналды құны: 100,00 (жүз) теңге. 

 

4. Облигациялар бойынша сыйақы: 

4.1. облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі: 

Белгіленген, облигациялардың номиналды құнынан жылдық 9,0 (тоғыз) пайыз; 
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4.2. сыйақыны есептеу басталатын күн: 

сыйақыны есептеу облигация айналымы басталған күннен басталады; 

4.3. сыйақыны төлеудің кезеңділігі және күні: 

сыйақыны Банк жылына екі рет, тиісінше облигациялар айналымы басталған күннен 

бастап өтеу мерзіміне дейін әрбір 6 (алты) ай сайын төлейді; 

4.4. сыйақы төлеудің тәртібі мен талаптары: 

 облигациялар бойынша сыйақыны төлеу Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасында (теңге) облигация ұстаушылардың ағымдағы банктік шотына ақшаны 

аудару арқылы осы төлем жүзеге асырылатын кезеңнің соңғы күнінен кейінгі келесі 

күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі; 

 егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан 

Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақыны төлеу 

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасымен (теңгемен) жүргізіледі. 

Инвестордан жазбаша түрде тиісті өтініш алғанда, теңгедегі сома өзге валютаға Банк 

белгілеген бағам бойынша айырбасталуы мүмкін. Теңгедегі соманы өзге валютаға 

айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі; 

 облигациялар бойынша сыйақыны алуға осы төлемдер жүзеге асырылатын кезеңнің 

соңғы күнінің басындағы жағдай бойынша облигация ұстаушылардың тізілім 

жүйесінде тіркелген тұлғалар құқылы (бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілім 

жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі уақыт бойынша); 

 төлем күніне купондық сыйақы купондық сыйақының жарты жылдық мөлшерлемесіне 

облигацияның номиналды құнының көбейтіндісі ретінде есептеледі; 

4.5. сыйақыны есептеу үшін қолданылатын уақыт кезеңі: 

сыйақыны (купонды) есептеу үшін 30/360 (бір айда 30 күн/бір жылда 360 күн) уақыттық 

база қолданылады; 

4.6. индекстелген облигацияларды шығару кезінде есеп айырысу тәртібі: 

осы шығарылымның облигациялары индекстелінбеген. 

5. Облигациялардың айналымы және өтелуі туралы мәліметтер: 

5.1. облигациялар айналымының басталу күні: 

Облигациялар «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың ресми тізіміне енгізілген күннен бастап 

облигациялар айналымы басталады; 

5.2. облигациялардың айналымы жоспарланатын нарық: 

облигациялар бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында айналымда болады; 

5.3. облигациялардың айналымда болу мерзімі: 

облигациялар айналымы басталған күннен бастап 10 (он) жыл; 

5.4. облигацияларды өтеу күні: 
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облигацияларды өтеу айналым басталған күннен бастап 10 (он) жылдан кейін жүргізіледі;  

5.5. облигацияларды өтеу орындалатын жер: 

«Еуразиялық банк» АҚ, Қонаев к-сі, 56, Алматы қ., 050002, Қазақстан Республикасы; 

5.6. облигацияларды өтеу әдісі мен талаптары: 

 облигацияларды өтеу облигациялар айналымының соңғы күнінен кейінгі келесі күннен 

бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі; 

 облигациялар ұстаушыларының ағымдағы банктік шотына ақшаларды аудару арқылы 

облигациялар соңғы купонның төлеумен бір уақытта номиналды құны бойынша 

өтеледі; 

 облигациялар бойынша табыс және оларды өтеу кезіндегі облигациялардың 

номиналды құны осы төлемдер жүзеге асырылатын мерзімнің соңғы күнінің 

басындағы жағдай бойынша оларды алу құқығына ие тұлғаларға төленеді (бағалы 

қағаздарды ұстаушылардың тізілім жүйесін жүргізетін тіркеуші орналасқан жердегі 

уақыт бойынша); 

 егер инвестор Қазақстан Республикасының бейрезиденті болса, Қазақстан 

Республикасының аумағында банктік шоты бар болса, купондық сыйақы және оларды 

өтеу кезіндегі облигациялардың номиналды құны Қазақстан Республикасының ұлттық 

валютасында (теңге) төленеді. Инвестордан жазбаша түрде сәйкес өтініш алғанда, 

теңгедегі сома өзге валютаға Банк белгілеген бағам бойынша айырбасталуы мүмкін. 

Теңгедегі соманы өзге валютаға айырбастау инвестордың есебінен жүргізіледі. 

 облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу қарастырылмаған. 

6. Облигациялар бойынша қамтамасыз ету: 

Осы шығарылымдағы облигациялар қамтамасыз етілмеген. 

7. Облигация ұстаушылардың өкілі туралы мәліметтер: 

атауы: «Сентрас Секьюритиз» АҚ; 

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қ., Манас к-сі, 32А, телефон: 

+7(727) 2598877; 

шарттың күні және нөмірі: 2014 жылғы 03 желтоқсандағы №50 облигацияларды 

ұстаушылардың мүдделерін білдіру шарты. 

8. Тіркеуші туралы мәліметтер: 

атауы: «Бағалы қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ; 

орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, 

Сәтбаев к-сі, 30А/3 үй, телефон: +7(727) 2724760; 

шарттың күні және нөмірі: №1155 бағалы қағаздар ұстаушыларының тізілім жүйесін 

жүргізу шарты, 2014 жылғы 01 қаңтардан бастап үлгі нысанға қосылу арқылы жасалған. 

9. Облигацияларды орналастыруға қатысатын ұйымдар туралы мәліметтер: 

атауы: «Еуразиялық Капитал» АҚ (облигациялардың осы шығарылымын орналастыру 

бойынша андеррайтер болып табылады); 
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орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі 59, 

телефон: +7 (727) 3334021; 

шарттың күні және нөмірі: 2014 жылғы 03 желтоқсандағы №48 андеррайтингілік қызмет 

көрсету туралы шарт. 

10. Төлем агенті туралы мәліметтер: 

Төлем агенті қарастырылмаған. Купондық сыйақы мен номиналды құнын төлеуді Банк өзі 

жүзеге асырады.  

11. Облигацияның оны ұстаушыға ұсынатын құқықтары: 

Облигация ұстаушыға келесі құқықтар беріледі: 

 облигациялардың номиналды құнын осы Проспектіде қарастырылған мерзімде алу; 

 сыйақыларды осы Проспектіде қарастырылған мерзімде алу; 

 облигацияларды еркін басқару; 

 ақпараттарды Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде 

қарастырылған тәртіппен алу; 

 өз талаптарын Қазақстан Республикасының заңнамасында және осы Проспектіде 

қарастырылған тәртіппен қанағаттандыру; 

 Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге құқықтар. 

Осы облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығы 

қарастырылмаған. 

11-1) Облигациялар бойынша дефолт жариялануы мүмкін жайттар: 

 Банк облигациялары бойынша дефолт Банк кінәсінен облигациялар бойынша 

купондық сыйақы және/немесе облигациялардың номиналды құны төленбеген немесе 

толық төленбеген жағдайда осы Проспектіде белгіленген купондық сыйақы 

және/немесе облигациялардың номиналды құнын төлеу мерзімдері аяқталған күннен 

кейінгі келесі күннен басталады; 

 Банк кінәсінен облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе 

облигациялардың номиналды құны осы Проспектіде белгіленген мерзімдерде 

төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, Банк осы шығарылым облигация 

ұстаушыларына мерзімі өткен әр күн үшін ақшалай міндеттемені орындау күнгі 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне 

қарай есептелетін өсімпұлды немесе оның сәйкес бөлігін төлеуге міндеттемені (яғни 

өсімпұл Банк облигациялар бойынша купондық сыйақы және/немесе 

облигациялардың номиналды құны, немесе оның тиісті бөлігі, нақты төлеген күнгі 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қайта қаржыландырудың ресми 

мөлшерлемесіне қарай есептеледі); 

 Банк барлық қажетті әрекеттерді жүзеге асырады және өз міндеттемелері бойынша 

дефолттарға жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды, алайда осы 

шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алғанда Банк дефолттың болу 

себептерін жою үшін бар күшін салады, оның ішінде өз қаржы жағдайын жақсарту 

бойынша шараларды қабылдайды; 
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 осы шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда облигациялар 

ұстаушылар талаптарын қанағаттандыру осы Проспектіде және Қазақстан 

Республикасының заңнамасында анықталған тәртіппен және талаптармен жүзеге 

асырылады; 

 аталмыш шығарылым облигациялары бойынша дефолт орын алған жағдайда Банк 

міндеттемелерін қайта құрылымдау Қазақстан Республикасының заңнамасында 

анықталған тәртіппен және талаптармен жүзеге асырылады; 

 дефолт болған кезде, осы Проспектіде белгіленген облигациялар бойынша 

міндеттемелерді орындалатын күннен кем дегенде 3 (үш) жұмыс күні бұрын Банк 

облигациялар бойынша дефолттың туындау себептерін, орындалмаған міндеттемелер 

көлемін толық сипаттаумен және Банкке талаппен өтініш тәртібін қоса алғанда, 

облигация ұстаушылардың өз талаптарын қанағаттандыру бойынша қолдануы мүмкін 

әрекеттерді көрсетумен жазбаша хабарламаны «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның 

www.kase.kz ресми интернет – қорында жариялау үшін оған ұсыну арқылы 

облигациялар дефолті туралы ақпараттарды облигациялар ұстаушыларға мәлімдейді. 

12. Эмитеттің облигация шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы (егер аталған 

құқық эмитент органының облигацияларды шығару туралы шешімімен қарастырылған 

жағдайда): 

Банктің облигациялардың осы шығарылымын мерзімінен бұрын өтеу құқығы 

қарастырылмаған.  

12-1) Эмитенттің облигация ұстаушыларына ақпарат мазмұнын, тәртібін, мерзімдері 

мен осындай ақпараттарды жариялау әдістерін көрсетумен өз қызметі мен қаржылық 

жағдайы туралы хабарлаудың, соның ішінде облигация шығарылымы проспектісінде 

қарастырылған шектеулердің (ковенант) бұзылуы туралы хабарлаудың тәртібі: 

Банктің қызметі мен оның қаржылық жағдайы туралы, оның ішінде ағымдағы қызметтер 

туралы, облигация ұстаушыларының мүдделеріне айтарлықтай әсер ететін оқиғалар 

туралы ақпараттар мен қаржылық есептілік туралы Қаржылық есептілік Депозитарийінің 

www.dfo.kz және «Қазақстан қор биржасы» АҚ-тың www.kase.kz ресми интернет – 

қорында Қазақстан Республикасының заңнамасында және мемлекеттік емес эмиссиялық 

бағалы қағаздар листингі туралы шартта және осы Проспектіде белгіленген тәртіппен 

және мерзімдерде орналастырылады. 

13. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаларды пайдалану туралы мәліметтер: 

 Облигациялардың осы шығарылымының мақсаты меншікті капитал жеткіліктілігінің 

деңгейін қолдау және Банктің қорландыру базасын ұлғайту болып табылады және 

облигациялардың осы шығарылымын орналастырудан түскен ақшалар Банктің және 

оның облыстардағы филиалдарының қызметтерін жандандыруға – экономиканың 

нақты секторының ірі кәсіпорындарын, шағын және орта бизнесті, сондай-ақ жеке 

тұлғаларды несиелендіру саласына бағыттау жоспарланады; 

 алынған ақшаны бөлу жоспарын өзгерту талаптары қарастырылмаған. 

3.1. Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезеңіндегі негізгі борыш 

сомасын өтеу және сыйақы төлеу үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көзі 

мен ағындарының болжамы осы Проспектінің 1-қосымшасында берілген. 

http://www.dfo.kz/
http://www.kase.kz/




24 

 

«Еуразиялық банк» 

акционерлік қоғамының 

екінші облигациялық бағдарламасының шегінде 

облигациялар шығарылымының проспектісіне 

№1 қосымша 

 

Облигацияларды өтеу сәтіне дейін сыйақы төлеудің әр кезең қиылысындағы негізгі борыш сомасын өтеу және сыйақы төлеу 

үшін қажетті эмитенттің ақша қаражатының көзі мен ағындарының болжамы (мың. теңге) 

 

Кезең 
Облигацияларды 

орналастыру  
Депозиттер 

Кредит  

портфелін өтеу 

Барлық келген 

ақша  

Облигацияларды 

өтеу  

Банк облигациялары 

бойынша купон 

төлеу  

Кредиттер беру 
Барлық кеткен 

ақша  

Нетто-

жайғасым 

2015  1-жартыжылдық 9 000 000 20 484 553 58 969 107 88 453 660 0 0 88 453 660 88 453 660 0 

2015  2-жартыжылдық 9 000 000 22 363 781 61 917 562 93 281 343 0 405 000 92 876 343 93 281 343 0 

2016  1-жартыжылдық 0 33 316 720 65 013 440 98 330 160 0 810 000 97 520 160 98 330 160 0 

2016  2-жартыжылдық 0 34 942 056 68 264 112 103 206 168 0 810 000 102 396 168 103 206 168 0 

2017  1-жартыжылдық  0 36 648 658 71 677 318 108 325 976 0 810 000 107 515 976 108 325 976 0 

2017  2-жартыжылдық 0 38 440 591 75 261 184 113 701 775 0 810 000 112 891 775 113 701 775 0 

2018  1-жартыжылдық 0 40 322 121 79 024 243 119 346 364 0 810 000 118 536 364 119 346 364 0 

2018  2-жартыжылдық 0 42 297 727 82 975 455 125 273 182 0 810 000 124 463 182 125 273 182 0 

2019  1-жартыжылдық  0 44 372 113 87 124 228 131 496 341 0 810 000 130 686 341 131 496 341 0 

2019  2-жартыжылдық 0 46 550 219 91 480 439 138 030 658 0 810 000 137 220 658 138 030 658 0 

2020  1-жартыжылдық  0 48 837 230 96 054 461 144 891 691 0 810 000 144 081 691 144 891 691 0 

2020  2-жартыжылдық 0 51 238 592 100 857 184 152 095 776 0 810 000 151 285 776 152 095 776 0 

2021  1-жартыжылдық 0 53 760 022 105 900 043 159 660 065 0 810 000 158 850 065 159 660 065 0 

2021  2-жартыжылдық 0 56 407 523 111 195 045 167 602 568 0 810 000 166 792 568 167 602 568 0 

2022  1-жартыжылдық 0 59 187 398 116 754 798 175 942 196 0 810 000 175 132 196 175 942 196 0 

2022  2-жартыжылдық 0 49 847 015 122 592 537 172 439 552 0 810 000 171 629 552 172 439 552 0 

2023  1-жартыжылдық 0 64 558 119 127 496 239 192 054 358 0 810 000 191 244 358 192 054 358 0 

2023  2-жартыжылдық 0 54 358 420 133 871 051 188 229 471 0 810 000 187 419 471 188 229 471 0 

2024  1-жартыжылдық 0 70 422 946 139 225 893 209 648 839 0 810 000 208 838 839 209 648 839 0 

2024  2-жартыжылдық 0 59 284 875 146 187 188 205 472 063 0 810 000 204 662 063 205 472 063 0 

2025  1-жартыжылдық 0 79 623 870 152 034 675 231 658 545 18 000 000 810 000 212 848 545 231 658 545 0 

БАРЛЫҒЫ 18 000 000 1 007 264 549 2 093 876 202 3 119 140 751 18 000 000 15 795 000 3 085 345 751 3 119 140 751 0 

 




