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Е С Е П 
 

1. Эмитенттің атауы:  
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» акционерлік қоғамы. 
 

2. Эмитенттің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет: 
Мемлекеттік қайта тіркеу куәлігі № 42635-1901-АО 2012 жылы 05 наурызда Қазақстан 

Республикасының Әділет министрлігімен берілді. 
 

3. Эмитенттің орналасқан жері: 
Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Тұран даңғылы, 19/1. 
 

4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні және нөмірі: 
2015 жылғы 29 қыркүйектегі № Е79-2 Ұлттық біріздендіру нөмірі KZP02Y05E796. 
 

5. Облигациялар туралы мәліметтер: 
Жалпы саны 9 000 000 (тоғыз миллионов) дана 

Облигациялар шығарылымына қатысты 

жариянланған түрлері  

Купондық, қамтамасыз етусіз 

Номиналдық құны 1 000 (бір мың) теңге 

Облигациялар боыйнша сыйақы ставкасы Номиналдық құнынан жылдық 8,0%  

Облигациялардың орналыстырылған саны 2 300 000 (екі миллион үш жүз мың) дана 

Облигациялардың сатып алынған саны - 

Облигациялардың орналастырылмаған саны 6 700 000  (алты миллион жеті жүз мың) дана  

 

6. Меншік иелерінің санаттары бойынша облигацияларды иеленушілердің саны 

туралы мәліметтер: 

 
Облигациялар меншіктенушілердің санаты бойынша мәліметтер: 

 

№ Санаты Меншік иелерін саны Облигациялар саны 

1 
Резиденттер 1 2 300 000 

Бейрезиденттер 0 0 

2 
Жеке тұлғалар 0 0 

Заңды тұлғалар 1 2 300 000 

3 

Зейнетақы қорлар 0 0 

Сақтандыру компаниялар 0 0 

Екінші деңгейдегі банктер 0 0 

Небанковские организации 1 2 300 000 

Брокерлер-дилерлер 0 0 

Басқа 0 0 

 

7. Облигацияларды орналастыру туралы мәліметтер: 

1) орналастыру кезеңінің басталу күнін және аяқталу күнін, орналастырылған 

облигациялар санын және әрбір алдыңғы есепті облигацияларды орналастыру 

кезеңіне жеке тартылған ақша сомасын, сондай-ақ облигацияларды орналастырмау 

туралы ақпаратты мәлімет үшін қабылдаған күнін көрсете отырып, алдыңғы есепті 

(есептерді) бекіту күні. 
Осы есеп бірінші болып табылады. 

 

2) есепті кезеңде ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығындағы жазу және 

аукциондық жолмен орналастырылған облигациялар саны және тартылған ақша 

сомасы, оның ішінде облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелу күнін 

және нөмірін, осы облигациялар түрін, санын көрсете отырып, төленуі осы эмитент 

бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар бойынша талап 

ету құқықтарымен жасалатын есепті кезеңде орналастырылған облигациялар 

туралы ақпарат. Облигацияларды аукцион өткізу жолымен орналастырған 
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жағдайда оларды жүргізген күні және аукциондағы ең жоғарғы сату бағасы 

көрсетіледі. 
Ұйымдаспаған бағалы қағаздар нарығында есепті кезеңде облигациялар орналастырылмаған. 

Облигациялар аукцион өткізу арқылы орналастырылған жоқ. 
 

3) бағалы қағаздардың ұйымдастырылған нарығында облигацияларды 

орналастыру туралы ақпарат (сауда-саттықты ұйымдастырушылар тізімінің 

санаты, облигацияларды орналастыру аяқталған күнге облигациялардың 

нарықтық құны, сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірінші және соңғы сауда-

саттықтағы күні, орналастырылған акциялардың саны және тартылған ақшаның 

сомасы) оның ішінде шет мемлекеттің аумағында облигацияларды орналастыруға 

уәкілетті органнан рұқсат алу күнін көрсете отырып шет мемлекеттің аумағында 

есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың саны. 
 

 ұйымдасқан бағалы қағаздар нарығында есепті кезеңде 2 300 000 дана облигация 

орналастырылған, одан 2 279 440 044,44 теңге тартылған. 

 шет мемлекеттің аумағында облигациялар орналастырылмаған. 

 сауда-саттықты ұйымдастырушылар тiзiмiнiң санаты:  

ресми, cанаты «мемлекеттік сыңайлы сектор субъектілерінің борыштық бағалы 

қағаздары». 

 облигациялардың рыноктық құны: 963,03 теңге. 

 сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға: 991,06 теңге бір облигация үшін. 

 сауда-саттықтағы ең жоғарғы баға және бірiншi және соңғы сауда-саттық күнi:  

бірінші күн – 28.12.2015 ж., соңғы күн – 28.12.2015 ж..  

 

4) есепті кезеңде орналастырылған облигациялардың жалпы саны:  
2 300 000 (екі миллион үш жүз мың) дана. 

 

5) есепті кезең аяқталған күнге сатып алынған облигациялардың саны, сатып алу 

туралы шешім қабылданған күн, сондай-ақ проспектіде және (немесе) Заңмен 

көзделген ковенантты бұзған кезде сатып алған себебін көрсете отырып, эмитент 

оларды сатып алған кезде шеккен шығындар сомасы:                                    
жоқ. 

 

6) эмитент бұрын сатып алған және есепті кезеңде қайта сатылған облигациялардың 

саны:  
жоқ. 

 

7) осы үлестес тұлғалардың деректерін көрсете отырып, үлестес тұлғаларға 

орналастырылған облигациялар саны.  
2 300 000 (екі миллион үш жүз мың) дана жалғыз акционер «КазАгро» Ұлттық басқарушы 

холдингі» АҚ орналастырылған (БСН 070140002180). 
 

8. Облигацияларды шығару андеррайтерлері (эмиссиялық консорциумдар) туралы 

ақпарат: 
 осы облигациялар шығарылымының қаржылық кеңесшісі «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ, 

28.08.2015 ж. № 23-12-57/86 «қаржылық кеңесші қызметін көрсету туралы» келісім-шарт. 

  «Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ болып табылады. 

     Мекен-жайы: 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сатпаев көшесі, 30А/3 үйі, «Тенгиз 

тауэрс» деген ЖК аумағында. 

2015 жылғы 01 қантардағы №759 бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу 

бойынша келісім-шарт. 
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«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ, 28.08.201ғ ж. № 23-12-57/86 «қаржылық кеңесші қызметін 

көрсету туралы» келісім-шартына сәйкес, келесі сыйақы көзделген: 

№ 
Сома 

(теңге) 

орналастырудың жалпы 

көлемiнiң (2 300 000 

дана) процентке 

шаққандағы 

Қызмет Дерек/жоспар 

1 2 000 000 0,087 

«Қазақстан қор биржасы» АҚ тiзiмiнiң 

санатына кіргізу үшін құжаттарды 

дайындау мен кеңес беру, ең жақсы әдіспен 

облигацияларды орналастыру 

Дерек 

 
«Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» АҚ, 01.01.2015 ж. 759 келесім шартқа сәйкес, келесі 

сыйақы көзделген: 

№ 
Сома 

(теңге) 

орналастырудың 

жалпы көлемiнiң  

(2 300 000 дана) 

процентке шаққандағы 

Қызмет Дерек/жоспар 

1 61 402 0,003 2015 жылдың 3 тоқсанның абоненттік ақы Дерек 

2 609 866 0,028 2016 ж. – 2020 ж. дейін абоненттік ақы Жоспар 

3 15 756 0,0007 2015 жылдың 3 тоқсанның тізілімдерді беру Дерек 

4 267 852 0,012 2016 ж. – 2020 ж.  тізілімдерді беру Жоспар 

 
Облигацияларды орналастыру андеррайтерсіз жүргізілмеді және келешекте көзделмеген. 

 

9. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде қосымша 

мынадай ақпарат ұсынылады. 
1) оригинатордың, кастодиан-банктің, басқарушы агенттің және басқаға берілген талап ету 

құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен орналасқан жері; 

2) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету 

құқықтары бойынша ақша түсімінің шарттары, тәртібі мен мерзімі және олардың орындалуына 

бақылау жасау тәртібі; 

3) арнайы қаржы компаниясы облигацияларының шығарылым проспектісіне сәйкес арнайы 

қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз етуі болып табылатын бөлінген активтердің 

сомасы; 

4) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы облигацияларының қамтамасыз 

етуі болып табылатын бөлінген активтердің сомасы; 

5) есепті кезеңнің аяқталу күніне арнайы қаржы компаниясы бөлінген активтердің құрамына 

кіретін талап ету құқықтары бойынша алған ақша сомасы; 

6) есепті кезеңде секьюритилендіру мәмілесі бойынша қызметті төлеумен байланысты 

шығыстар сомасы; 

7) бөлінген активтердің құрамына кіретін талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді 

уақтылы орындамау немесе орындамау фактілерінің болуы туралы мәліметтер. 

Эмитент арнайы қаржы компаниясы болып табылмайды. 
 

 

10. Тіркеуші туралы мәліметтер: 

Тіркеушінің атауы және орналасқан жері. 
Осы облигациялар шығарылымының тіркеушісі «Бағалай қағаздардың бірыңғай тіркеушісі» 

АҚ болып табылады. 

Мекен-жайы: 050040, Алматы қ., Бостандық ауданы, Сатпаев көшесі, 30А/3 үйі, «Тенгиз 

тауэрс» деген ЖК аумағында. 

 

Шарт жасалған күн және нөмірі. 
01.01.2015 ж.  № 759 бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесін жүргізу бойынша 

келісім-шарт. 

 

11. Баспасөз басылымының атауы және облигациялар шығарылымы туралы 

ақпараттық хабар жарияланған күн.  
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О Т Ч Е Т    

 ОБ ИТОГАХ РАЗМЕЩЕНИЯ 

ОБЛИГАЦИЙ ВТОРОГО ВЫПУСКА 

ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ 

ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 
   

Акционерного общества  
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»  

 

 

за период с 21 октября 2015 года по 21 апреля 2016 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

город Астана – 2016 г. 
 

 

О Т Ч Е Т 
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1. Наименование эмитента:  
Акционерное общество «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». 
 

2. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.  
Свидетельство о государственной перерегистрации от 5 марта 2012 года,  

№ 42635-1901-АО выдано Министерством юстиции Республики Казахстан. 

 

3. Место нахождение эмитента:  
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Туран, 19/1. 
 

4. Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных облигаций:  
29 сентября 2015 года № Е79-2 Национальный индетификационный номер KZP02Y05E796. 

 

5. Сведения об облигациях: 
Общее количество 9 000 000 (девять миллионов) штук 

Вид объявленных к выпуску облигаций Купонные, без обеспечения 

Номинальная стоимость 1 000 (одна тысяча) тенге 

Размер ставки вознаграждения по купону 8,0% годовых от номинальной стоимости 

Количество размещенных облигаций 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) штук 

Количество выкупленных облигаций - 

Количество неразмещенных облигаций 6 700 000 (шесть миллионов семьсот тысяч) штук  

 

6. Сведения о количестве собственников облигаций по категориям 

собственников:  

Количество собственников облигаций по категориям:  

 

7. Сведения о размещении облигаций: 

1) Дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием 

даты начала и даты окончания периода размещения, количества размещенных 

облигации и суммы привлеченных денег отдельно за каждый предыдущий отчетный 

период размещения, а также даты принятия к сведению информации о 

неразмещении облигаций.  
Данный отчет является первым. 

 

2) Количество облигаций, размещенных на неорганизованном рынке ценных 

бумаг за отчетный период путем подписки и аукциона, и сумма привлеченных денег, 

в том числе информация о размещенных за отчетный период облигациях, оплата 

которых произведена правами требования по облигациям, ранее выпущенных 

эмитентом, срок обращения которых истек, с указанием даты и номера 

государственной регистрации выпуска облигаций, срок обращения которых истек, 

вида, количества данных облигаций. В случае размещения облигаций путем 

проведения аукциона, указываются даты их проведения и наивысшая цена продажи 

на аукционе.   
На неорганизованном рынке ценных бумаг в отчетном периоде размещение не 

проводилось. Облигации не размещались путем проведения аукциона.  

№ Категория Кол-во собственников Кол-во облигаций 

1 
Резиденты 1 2 300 000 

Нерезиденты 0 0 

2 
Физические лица 0 0 

Юридический лица 1 2 300 000 

3 

Пенсионные фонды 0 0 

Страховые компании 0 0 

Банки второго уровня 0 0 

Небанковский организации 1 2 300 000 

Брокеры-дилеры 0 0 

Прочие 0 0 
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3) Информация о размещении облигаций за отчетный период на организованном 

рынке ценных бумаг (категория списка организатора торгов, рыночная стоимость 

облигаций на дату окончания размещения облигаций, наивысшая цена на торгах и 

дата первых и последних торгов, количество размещенных облигаций и сумма 

привлеченных денег), в том числе количество облигаций, размещенных за отчётный 

период на территории иностранного государства, с указанием даты получения 

размещения уполномоченного органа на размещение облигаций на территории 

иностранного государства.  
 На организованном ранке ценных бумаг в отчетном периоде размещено 2 300 000 штук 

облигаций, от которых привлечено 2 279 440 044,44 тенге.  

 Облигации на территории иностранного государства не размещались. 

 Категория списка организатора торгов:  

официальный, категория «Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного 

сектора». 

 Рыночная стоимость облигаций: 963,03 тенге 

 Наивысшая цена на торгах: 991,06 тенге 

 Дата первых и последних торгов:  

дата первых торгов – 28.12.2015 года, дата последних торгов – 28.12.2015 года. 
  

4) Общее количество размещенных за отчетный период облигаций:  
2 300 000 (два миллиона триста тысяч) штук. 
 

5) Количество выкупленных за отчётный период облигаций, дата принятия 

решения о выкупе, а также сумма расходов, понесенных эмитентом при их выкупе, с 

указанием причины выкупа, в том числе при нарушении ковенант, 

предусмотренных проспектом и (или) Законом:  
нет. 

 

6) Количество облигаций, которые были ранее выкуплены эмитентом и 

реализованы повторно в отчетном периоде: 
 нет. 
 

7) Количество облигаций, размещенных аффилированным лицам с указанием 

данных аффилированных лиц. 
2 300 000 (два миллиона триста тысяч) штук размещены единственному акционеру 

эмитента АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (БИН 070140002180). 
 

8. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска 

облигаций: 
 Финансовым консультантом данного выпуска облигаций является                                                       

АО «Казкоммерц Секьюритиз», договор «Об оказании услуг финансового консультанта»               

№ 23-12-57/86 от 28 августа 2015 года.  

 Регистратором данного выпуска является АО «Единый регистратор ценных бумаг».  

Место нахождение: 050040, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Сатпаева, д. 30А/3 на 

территории ЖК «Тенгиз тауэрс». 

Договор № 759 от 1 января 2015 года по ведению системы реестров держателей ценных бумаг. 

 

 

Согласно договора «Об оказании услуг финансового консультанта» № 23-12-57/86 от                    

28 августа 2015 года с АО «Казкоммерц Секьюритиз», предусмотрено следующее 

вознаграждение:  

 

 

 
№ Сумма В % выражении от общего Услуга Факт / план 



9 

(тенге) объема размещения в кол-ве 

2 300 000 штук. 

1 2 000 000 0,087 

Консультация и включение 

выпуска Ценных бумаг в 

официальный список  

АО «Казахстанская фондовая 

биржа», размещение облигаций 

методом наилучших усилий    

факт 

 

Согласно договора № 759 от 01 января 2015 года с АО «Единый регистратор ценных 

бумаг» предусмотрено следующее вознаграждение: 

№ 
Сумма 

(тенге) 

В % выражении от общего 

объема размещения в кол-ве 

2 300 000 штук. 

Услуга Факт / план 

1 61 402 0,003 
Абонентская плата за 3й 

квартал 2015 года 
факт 

2 609 866 0,028 
Абонентская плата за 2016 – 

2020 годы 
план 

3 15 756 0,0007 
Выдача реестров за 3й квартал 

2015 года 
факт 

4 267 852 0,012 
Выдача реестров за 2016 – 2020 

годы 
план 

Размещение облигаций без привлечения андеррайтеров не производилось и 

самостоятельное размещение не планируется. 

 

9. При выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно 

представляется следующая информация:  
1) наименование и место нахождения оригинатора, банка–кастодиана, управляющего агента, и 

лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с указанием номера и 

даты заключения соответствующих договоров;  

2) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам 

требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за их 

исполнением;  

3) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой 

компании в соответствии с проспектом выпуска облигаций специальной финансовой компании;  

4) сумма выделенных активов, являющихся обеспечением облигаций специальной финансовой 

компании на дату окончания отчетного периода;  

5) сумма денег, полученных специальной финансовой компанией по правам требования, 

входящим в состав выделенных активов на дату окончания отчетного периода;  

6) сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации, за отчетный период;  

7) сведения о наличии фактов несвоевременного исполнения или неисполнения обязательств по 

правам требования, входящим в состав выделенных активов. 

      Эмитент не является специальной финансовой компанией.  
 

10. Сведения о регистраторе: 

наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора: 
Регистратором эмитента является АО «Единый регистратор ценных бумаг. Место 

нахождения: 050040 г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на территории ЖК «Тенгиз тауэрс». 
 

Дата и номер договора: 
Договор №759 от 01.01.2015 г. по ведению системы реестров держателей ценных бумаг.  

11. Наименования средств массовой информации, дата публикации 

информационного сообщения о выпуске облигаций: 
Информационное сообщение публиковалось на официальном сайте АО «Казахстанская 

фондовая биржа» (http://www.kase.kz/news/show/1282770), также на официальном сайте 

эмитента (http://www.kazagro.kz/web/fond). 

http://www.kazagro.kz/web/fond
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