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«Қазақстан Халық Банкі» АҚ облигацияларын өтеу нәтижесі туралы есеп 

 

 

 

1. Эмитенттің атауы: 

толық атауы:   

«Қазақстан Халық жинақ банкі» акционерлік қоғамы;  

қысқартылған атауы: 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ (бұдан әрі – Эмитент). 

 

1-1. Эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы мәлімет. Бұл тармақта эмитентті 

мемлекеттік тіркеуден (қайта тіркеуден) өткізу күні мен ол туралы анықтаманың 

немесе куәліктің нөмірін, сондай-ақ оның мемлекеттік тіркеуін (қайта тіркеуін) 

жүргізген органның атауы көрсетілуі тиіс: 

2003 жылғы 12 қарашадағы № 3898-1900-АО заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу 

туралы куәлік, БСН 940140000385; 

Мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүргізген орган: 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі. 

 

2. Эмитенттің орналасқан жері: 

Заңды орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 050008, Алматы қаласы, Абай даңғылы, 

109 «В». 

Нақты орналасқан жері: Қазақтан Республикасы, 050013 (жаңа индексі - А26M3K5), 

Алматы қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 40. 

 

3. Облигациялар шығарылымының мемлекеттік тіркелген күні және нөмірі: 

Эмитенттің облигациялық бағдарламасының шегіндегі облигациялардың бесінші 

шығарылымы (бұдан әрі - облигациялар), Бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу 

туралы 2010 жылғы 31 тамыздағы №С01-3 куәлік ауыстырылып, Мемлекеттік бағалы 

қағаздар тізіліміне 2006 жылғы 29 наурызда С01-3 нөмірімен енгізілді (ҰСН 

KZPC3Y10С018). 

 

4. Орналастыру нәтижесі туралы есептің (есептердің) бекітілген күні: 

2006 жылғы 23 қарашадағы С01-3 хабарламаға және Қазақстан Республикасының Қаржы 

нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік) 

Эмитенттің облигацияларды орналастырудың нәтижелері туралы есебіндегі (бұдан әрі – 

есеп) белгілеуіне сәйкес, Агенттік Эмитенттің облигацияларды орналастырудың 

нәтижелері туралы есебін бекітті.  

Есепті бекіту күні – 2006 жылғы 23 қараша. 

 

5. Облигацияларды өтеу туралы мәліметтер: 

1) облигациялардың өтелген күні: 

Агенттік 2006 жылғы 29 наурызында С01-3 нөмірімен бекіткен Эмитенттің екінші 

облигациялық бағдарламасы шегіндегі купондық субординациялық облигациялардың 

үшінші шығарылымының проспектісіне сәйкес (бұдан әрі - Проспект) облигациялар 

айналым кезеңі аяқталғаннан кейін күнтізбелік 10 күн ішінде өтеледі, осы аталған 

облигациялар шығарылымының айналым кезеңі – 2006 жылғы 20 сәуірден бастап 2016 

жылғы 20 сәуірге дейін. Осылайша облигациялардың өтелу кезеңі – 2016 жылғы 21 

сәуірден бастап 2016 жылғы 30 сәуірге дейін.  

Облигациялардың өтелген күні – 2016 жылғы 25 сәуір. 

1-1) өтеу жасалған күнгі жағдайға сәйкес эмитент сатып алған облигациялар саны 

туралы мәлімет:   
2016 жылғы 25 сәуір өтеу күнгі жағдайға сәйкес Эмитенттің Директорлар кеңесі 

облигациялардың өтеуін төлеп алу туралы шешім қабылдаған жоқ.  

2) мерзімінен бұрын өтелген облигациялар саны туралы мәлімет: 
Облигацияларды өтеу күні 2016 жылғы 25 сәуірдегі жағдай бойынша Эмитенттің 

директорлар кеңесі облигацияларды мерзімінен бұрын өтеу туралы шешім қабылдамады. 
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Отчет об итогах погашения  облигаций АО «Народный Банк Казахстана» 

 

 

 

 

1. Наименование эмитента: 

полное наименование:   

Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»;  

сокращенное наименование: 

АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Эмитент). 

 

1-1. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. В данном пункте 

необходимо указать дату и номер справки или свидетельства о государственной 

регистрации (перерегистрации) эмитента, а также наименование органа, 

осуществившего его государственную регистрацию (перерегистрацию): 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица  

№ 3898-1900-АО от 12 ноября 2003 года, БИН 940140000385; 

Орган, осуществивший государственную регистрацию (перерегистрацию): 

Министерство Юстиции Республики Казахстан. 

 

2. Место нахождения эмитента: 

Юридическое место нахождения: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, 

проспект Абая, 109 «В» 

Фактическое место нахождения: Республика Казахстан, 050013 (новый индекс – 

А26M3K5), город Алматы, проспект Аль-Фараби, 40. 

 

3. Дата государственной регистрации выпуска облигаций и номер выпуска: 

Третий выпуск облигаций в пределах второй облигационной программы Эмитента (далее - 

облигации) внесен в Государственный реестр ценных бумаг под номером С01-3                 

от 29 марта 2006 года (НИН KZPC3Y10С018) с заменой Свидетельства о государственной 

регистрации выпуска ценных бумаг от 31 августа 2010 года № С01-3. 

 

4. Дата утверждения отчета (отчетов) об итогах размещения: 

Согласно уведомлению от 23 ноября 2006 года за номером С01-3 и отметке Агентства 

Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций (далее – Агентство) на отчете об итогах размещения облигаций Эмитента 

(далее – отчет), Агентством утвержден отчет Эмитента об итогах размещения облигаций.  

Дата утверждения отчета – 23 ноября 2006 года. 

 

5. Сведения о погашении облигаций: 

1) дата погашения облигаций: 

Согласно Проспекту третьего выпуска купонных субординированных облигаций в 

пределах второй облигационной программы Эмитента, зарегистрированному Агентством 

29 марта 2006 года за номером С01-3 (далее – Проспект), облигации погашаются в течение 

10 календарных дней после окончания периода обращения, период обращения данного 

выпуска облигаций – с 20 апреля 2006 года по 19 апреля 2016 года. Таким образом, период 

погашения облигаций – с 20 апреля по 29 апреля 2016 года.  

Фактическая дата  погашения облигаций – 25 апреля 2016 года. 

1-1) сведения о количестве выкупленных эмитентом облигаций по состоянию на дату 

погашения облигаций:   
По состоянию на дату погашения облигаций 25 апреля 2016 года Совет директоров         

Эмитента не принимал решения о выкупе облигаций.  

2) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций: 
По состоянию на дату погашения облигаций 25 апреля 2016 года Совет директоров         

Эмитента не принимал решения о досрочном погашении облигаций.  

 

 

 








